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RESUMO 

O cancro é uma doença complexa e multifactorial, cuja incidência tem vindo a aumentar 

ao longo dos anos nos diversos países, sendo por isso crucial a pesquisa de novos métodos de 

prevenção, diagnóstico, prognóstico e tratamento. 

A análise de polimorfismos genéticos (SNPs – “Single nucleotide polymorphisms”) ao 

longo do genoma é uma das formas de avaliação dirigida dos vários tumores, podendo ser uma 

ferramenta muito útil no estabelecimento de grupos de risco, escolha da terapia, previsão da 

resposta, sobrevivência global dos pacientes, entre outros parâmetros. No caso dos linfomas não- 

-Hodgkin, que envolvem células do sistema imunitário, o estudo dos polimorfismos genéticos 

que ocorrem nos receptores das imunoglobulinas G, como é o caso do FcγRIIa-131H/R, pode 

assim ser promissor. Neste estudo a avaliação do FcγRIIa-131H/R não detectou associações 

estatisticamente significativas deste polimorfismo com o estadio clínico, IPI/FLIPI, resposta ao 

1º tratamento e sobrevivência global. Contudo, a futura análise de outros parâmetros poderá 

clarificar o papel deste polimorfismo neste grupo de tumores, uma vez que algumas associações 

foram já descritas, embora os resultados permaneçam controversos. 

Além dos factores intrínsecos a cada indivíduo, existem outros agentes que podem ter 

influência na carcinogénese, de que são exemplo as infecções virais. Um dos primeiros vírus 

associados a um processo tumoral (linfoma de Burkitt) foi o Epstein-Barr, tendo desde então sido 

alvo de diversos estudos, que o relacionaram com outros tipos de tumor. Nos linfomas não- 

-Hodgkin a infecção por este vírus pode ter um papel importante, uma vez que o estado 

imunocomprometido normalmente associado a estes pacientes pode também implicar diferentes 

capacidades de resposta, assim como distintos padrões de infecção, permitindo monitorizar a 

patologia através da carga viral de EBV. Embora os resultados não tenham revelado diferenças 

significativas na detecção e quantificação de EBV entre pacientes e grupo controlo, a futura 

ampliação da amostragem poderá estabelecer novas associações, uma vez que o valor de p não se 

encontra muito afastado do nível de significância (p < 0,05).  

Os objectivos futuros em Oncologia passam, desta forma, pela pesquisa e compreensão 

global dos factores que desencadeiam e condicionam o aparecimento destas patologias, bem 

como do seu desenvolvimento e progressão, no sentido de minimizar ou mesmo anular as taxas 

de mortalidade. 

 
Palavras-chave: linfomas não-Hodgkin, SNPs, FcγRIIa, EBV, carcinogénese. 
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ABSTRACT 

Cancer is a complex and multi factorial disease, whose incidence has been increasing 

over the years in different countries, making it crucial to research new methods of prevention, 

diagnosis, prognosis and treatment.  

Analysis of genetic polymorphisms (SNPs – “Single nucleotide polymorphisms”) 

through the genome is one of the ways of directed evaluation of the various tumors and may be 

an important tool in the establishment of risk groups, choice of therapy, prediction of the 

outcome, overall survival, among other parameters. In non-Hodgkin lymphomas, which 

implicate immune system cells, the study of genetic polymorphisms which occur in the 

immunoglobulin G receptors, such as FcγRIIa-131H/R, might be promising. In this study the 

evaluation of FcγRIIa-131H/R did not reveal significant differences between this polymorphism 

and the clinical stage, IPI/FLIPI, response to first treatment and overall survival. However, future 

analysis of other parameters might clarify the role of this polymorphism in this type of tumors, 

since some associations have already been described, although the results are still controversial.   

Apart from the intrinsic factors inherent to each individual, there are other agents that 

may influence carcinogenesis, as is the case of viral infections. Epstein-Barr was one of the first 

viruses associated with a tumor process (Burkitt’s lymphoma), making it a subject of many 

studies since then and relating it to other tumors. In non-Hodgkin’s lymphomas, the infection by 

this virus might play an important role, since the immune compromised state of the individuals 

may result in different capacities of response, as well as patterns of infection, allowing the 

monitoring of the pathology through the EBV viral load. Even though the results show no 

significant differences in detection and quantification of EBV between patients and the control 

group, the future enlargement of the sample might establish new associations, since the p value is 

not so far from the significance level (p < 0,05). 

The future goals of Oncology will inevitably be focusing on the research and global 

comprehension of factors which trigger and condition the appearance of such pathologies, as 

well as their development and progression, so as to minimize or annul the associated mortality 

rates. 

Key words: Non-Hodgkin lymphomas, SNPs, FcγRIIa, EBV and carcinogenesis. 
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I - INTRODUÇÃO 

I.1 – Carcinogénese 

I.1.1 – Conceitos gerais 

O cancro é uma doença complexa e multifactorial, que se inicia numa única célula 

(origem monoclonal) cujas alterações genéticas vão influenciar e desregular processos celulares 

como a apoptose e a divisão celular. Após a acumulação de erros genéticos a célula adquire a 

capacidade de se dividir sem controlo, transmitindo às células-filhas as suas características, o que 

resulta numa acumulação de células tumorais, formando-se o tumor. A progressão desta 

patologia envolve assim ciclos sucessivos de mutação e selecção natural, podendo o cancro ser 

definido como um processo microevolutivo, no qual a célula tumoral é evolutivamente bem 

sucedida (Elrod, S. e Stansfield, W., 2002).  

Os sinais responsáveis pelo controlo da divisão celular podem dividir-se em duas 

categorias, os que estimulam a divisão e os que a inibem. Assim sendo, nas células normais 

existe um equilíbrio entre estes sinais, prosseguindo a divisão celular a um ritmo apropriado. O 

processo tumoral pode deste modo desencadear-se a partir de mutações num ou noutro tipo de 

sinal, o que vai alterar os mecanismos normais de divisão. As mutações ocorridas nos genes que 

estimulam a divisão são normalmente dominantes, bastando por isso uma mutação numa única 

cópia do gene para alterar a função do mesmo. Estes genes designam-se oncogenes. Por outro 

lado, num processo tumoral, a divisão celular também pode ser estimulada aquando da 

inactivação de genes que têm como função a inibição da proliferação – genes supressores 

tumorais. Para que os efeitos inibitórios deixem de se manifestar são normalmente necessárias 

mutações em ambas as cópias do gene. Usualmente, as células tumorais possuem mutações tanto 

nos genes supressores de tumores como nos oncogenes (Pierce, B. A., 2005). 

Em suma, as células tumorais têm como principais características: perda do controlo do 

ciclo celular, heritabilidade, transplantabilidade, mutabilidade genética, desdiferenciação, 

capacidade de formar vasos sanguíneos (angiogénese), capacidade de invasão de outros tecidos 

ou órgãos e de se espalhar pelo organismo (metastização) (Elrod, S. e Stansfield, W., 2002). 
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I.1.2 - Epidemiologia 

Ao longo dos últimos anos a incidência de cancro tem vindo sempre a aumentar, tendo-se 

registado um crescimento de 16% entre os anos 1992 e 2001 (Napalkov, N.P., 2004). Segundo a 

IARC (“International Agency of Research on Cancer”), em 2000, o número de novos casos 

atingiu os 10 milhões, tendo a mortalidade atingido os 6,2 milhões de pessoas. A taxa de 

crescimento anual da incidência de cancro tem assim superado, ao longo dos últimos 30 anos, a 

taxa de crescimento global da população mundial (Napalkov, N.P., 2004). Existem, no entanto, 

variações regionais acentuadas no padrão de incidência global de cancro, resultado de diferenças 

no desenvolvimento socioeconómico, estilos de vida e padrões de infecções relevantes nesta 

patologia. Os dados de incidência e mortalidade mundiais encontram-se esquematizados no 

gráfico seguinte, relativamente ao ano de 2002 (Gráfico 1).  

 

 

 

Gráfico 1 – Estimativa das taxas de incidência e mortalidade, ajustadas à idade, em homens e 

mulheres de várias regiões do Mundo 

(Adaptado Globocan, 2002, IARC) 
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I.1.3 - Factores de risco 

Como já foi referido, o cancro é uma patologia influenciada por diversos factores – 

ambientais, hereditários, genéticos, entre outros (Figura 1).  

 

 
 

 

Figura 1 – Factores que potencialmente influenciam a carcinogénese 

(Adaptado de Napalkov, N. P., 2004) 

Excepto nos casos hereditários de cancro (que representam uma pequena fracção de todos 

os cancros), a probabilidade de um indivíduo ter cancro é assim difícil de determinar com 

precisão, sendo que a influência de cada factor varia ainda de indivíduo para indivíduo e de 

cancro para cancro. 
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Altura e peso 

Classe 
sócioeconómica 
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drogras 
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Resposta 
imunitária à 
infecção 

Reparação de 
danos 

genéticos 

Exposição à 
luz solar e 

outras formas 
de radicação 

Exposição a 
infecções e 

infestações 

Exposição a 
agentes 

químicos 

Idade da 1ª 
menstruação e 

menopausa 

Gravidez 

    Dieta 
Consumo de 

álcool 

Mascar e 

outros hábitos 

Comportamentos 
sexuais 

Tipo de trabalho 

Estado nutricional 

FACTORES AMBIENTAIS ESTILO DE VIDA 

FACTORES HEREDITÁRIOS FACTORES PESSOAIS 
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Apesar de já se terem registado avanços significativos no diagnóstico e tratamento do 

cancro, são ainda necessários estudos que permitam uma compreensão clara de todo o processo 

tumoral, nomeadamente no seu aparecimento, progressão e metastização. Igualmente importante 

é a consciencialização da necessidade de prevenção, bem como a procura de métodos cada vez 

mais robustos que permitam um diagnóstico precoce e, consequentemente, uma melhor pers-

pectiva de tratamento. 

I.2 - Linfomas 

O sistema linfático actua através de uma rede de vasos linfáticos e gânglios, que 

costumam agrupar-se em zonas em que os vasos se ramificam, como o pescoço, axilas e virilhas. 

Nesta rede encontram-se, entre outras células, os linfócitos (principais células do sistema 

linfático) cuja função é filtrar, atacar e destruir organismos responsáveis por infecções. A maioria 

dos linfócitos pode ser dividida em três categorias principais: linfócitos B, linfócitos T e células 

NK (“natural killer”) (Pierce, B.A., 2005). 

Os linfomas são um grupo de tumores malignos que afectam o sistema linfático, podendo 

os linfócitos transformados localizar-se num único gânglio linfático ou então estar disseminados 

por todo o organismo, afectando quase todos os órgãos. Os linfomas dividem-se em dois tipos: 

os linfomas de Hodgkin (LH), comummente designados doença de Hodgkin, e os linfomas 

não-Hodgkin (LNH), podendo estes classificar-se posteriormente em diversos subtipos, 

conforme se visualiza no quadro abaixo (Leonard, J.P. e Coleman, M., 2006). 

Quadro 1 – Classificação dos LNH segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO – World 

Health Organization) - Adaptado de Jaffe, E.S. et al., 2001 

  

B-cell 

Mature B-cell lymphomas 

 

Precursor B-cell lymphoma 

Small lymphocytic lymphoma 

Splenic marginal zone lymphoma 

Hairy cell leukaemia 

(continua) 
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(continuação) 

 

 

 

 

 

Precursor B-cell lymphoma 

Plasma cell neoplasms 

Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-

associated lymphoid tissue (MALT lymphoma) 

Nodal marginal zone B-cell lymphoma 

Follicular lymphoma (grades 1, 2, 3a and 3b) 

Diffuse follicle centre lymphoma 

Mantie cell lymphoma 

Diffuse large B-cell lymphoma 

Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma 

Intravascular large B-cell lymphoma 

Primary effusion lymphoma 

Burkitt lymphoma 

B-cell proliferations of uncertain malignant potential Lymphomatoid granulomatosis 

Post-transplant lymphoproliferative disorder, polymorphic 

T-cell and NK-cell 

Precursor T-and NK-cell lymphomas Precursor T lymphoblastic lymphoma 

Blastic NK-cell lymphoma 

 

 

 

 

 

Mature T-cell and NK-cell lymphomas 

T-cell prolymphocytic leukaemia 

T-cell large granular lymphocytic leukaemia 

Aggressive NK-cell leukaemia 

Adult T-cell lymphoma/leukaemia 

Extranodal NK-/T-cell lymphoma, nasal type 

Enteropathy-type T-cell lymphoma 

Hepatosplenic T-cell lymphoma 

Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma 

Mycosis fungoides 

Peripheral T-cell lymphoma unspecified 

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 

Anaplastic large cell lymphoma 
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I.2.1 - Doença de Hodgkin 

A doença de Hodgkin é um tipo de linfoma que se caracteriza por possuir um 

tipo específico de célula tumoral, designada célula de Reed-Sternberg, que se apresenta 

como um linfócito transformado grande e com mais de um núcleo. Esta patologia tem 

maior incidência no sexo masculino do que no feminino, numa proporção aproximada 

de 3 para 2, sendo mais frequente em pessoas com idades entre os 15 e os 34 e em 

maiores de 60 anos (Leonard, J.P. e Coleman, M., 2006). 

A doença de Hodgkin é normalmente descoberta pelo aumento dos gânglios do 

pescoço, axilas ou virilhas, podendo também produzir efeitos como febre, suores 

nocturnos e perda de peso. O estabelecimento do diagnóstico é realizado através de uma 

biópsia do gânglio aumentado, com o intuito de detectar a presença das células de Reed- 

-Sternberg. Contudo, este deve ser efectuado de forma cuidadosa para que se possa 

distinguir claramente entre a doença de Hodgkin e outras doenças que podem causar os 

mesmos sintomas (linfoma não-Hodgkin, mononucleose infecciosa, leucemia, entre 

outras) (Chang, A. E. et al., 2006). 

Previamente ao tratamento, é ainda necessário determinar o estadio da doença, 

de acordo com a sua extensão e sintomas presentes. A escolha do tratamento e as 

perspectivas de recuperação vão depender do estadio em que se encontra o doente, 

sendo a possibilidade de recuperação excelente para os estadios I, II e III, e superior a 

50% para o estadio IV. A radioterapia e a quimioterapia apresentam-se como dois 

tratamentos eficazes, pelo que a maioria dos pacientes se pode curar através de um ou 

ambos os tratamentos (Leonard, J.P. e Coleman, M., 2006). 

I.2.2 - Linfomas não-Hodgkin 

Os linfomas não-Hodgkin constituem um grupo de cancros muito heterogéneo, 

embora muito relacionados entre si, o que por vezes torna a sua classificação difícil e 

morosa.  
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O linfoma não-Hodgkin é mais frequente que a doença de Hodgkin, tendo a sua 

incidência vindo a aumentar ao longo do tempo, essencialmente em idosos e pessoas in-

fectadas pelo vírus do HIV (Vírus da imunodeficiência humana). Contudo, as propor-

ções relativas dos subtipos de LNH diagnosticados são diferentes nos diversos países 

(Leonard, J. P. e Coleman, M., 2006). 

A etiologia desta doença não é totalmente conhecida, embora se reconheçam 

algumas associações da mesma com a imunodeficiência, o HIV, o lúpus eritematoso, o 

uso de agentes alquilantes, a ocorrência de alterações cromossómicas e a infecção por 

alguns vírus (HTLV1 – vírus linfotrópico T humano tipo 1, EBV – Epstein-Barr vírus). 

A maioria dos potenciais factores de risco para LNH têm o seu efeito pela modulação do 

sistema imunitário, seja pela imunodeficiência ou pela infecção crónica. Uma das 

maiores dificuldades em estabelecer com rigor os factores de risco para LNH advém da 

heterogeneidade deste tipo de cancro. A figura e o quadro que se seguem - Figura 2 e 

Quadro 2 - resumem alguns dos factores que se pensam ser responsáveis por um risco 

acrescido de desenvolver a patologia, bem como as alterações citogenéticas mais 

comuns em LNH, sendo no entanto, necessários estudos mais aprofundados para 

estabelecer com segurança a etiologia dos LNH (Chang, A. E. et al., 2006). 

 

Figura 2 – Influência de alguns factores ambientais e genéticos numa célula B que podem 

determinar a probabilidade desta sofrer uma transformação neoplásica 

Estímulo por antigénios 
(bactérias, vírus, doença 
auto-imunes, obesidade) 

Mutação celular somática 

Agressões genotóxicas 
(radicação ionizante, 
agentes alquilantes e  
stress oxidativo) 

Morte celular Sobrevivência 

Diferenciação Transformação neoplásica 

Receptores das citocinas 

Citocinas 

Células T-helper 
Apresentação do antigénio 

IL-4 
IL-5 
IL-6 
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Quadro 2 – Alterações cromossómicas mais frequentemente detectadas em LNH 
 

Anomalias citogenéticas Oncogenes associados Subtipo de LNH   

t(8;14), t(2;8), t(8;22) c-myc + IgH or IgL Burkitt’s 

t(14;18) bcl-2 + IgH Follicular 

t(11;14) bcl-1 (ciclina D1) + IgH Mantle cell 

t(3;y) bcl-6 Diffuse large B-cell 

t(2;5) Proteína ALK Anaplastic large T-cell 

t(11;18) API2 + MLT MALT lymphoma 

IgH = cadeia pesada da imunoglobulina; IgL = cadeia leve da imunoglobulina; t = translocação 

 

Os linfomas podem ter um desenvolvimento lento (ao longo de anos) ou 

disseminar-se rapidamente por todo o organismo, sendo que o primeiro sintoma visível 

do LNH é, usualmente, o aumento do tamanho dos gânglios linfáticos no pescoço ou 

virilhas, ou em todas as zonas ganglionares. Este aumento é progressivo, mas regra 

geral não causa dor. No caso de invasão da corrente sanguínea pode desenvolver-se uma 

leucemia, cujas características são muito semelhantes ao LNH. Os LNH têm ainda 

tendência a invadir a medula óssea, o tracto gastrointestinal e a pele (Leonard, J.P. e 

Coleman, M., 2006).  

Assim como na doença de Hodgkin, também é necessário realizar uma biópsia 

do gânglio linfático para que se possa distinguir o LNH de outras patologias com sinto-

mas semelhantes. A classificação pode ser efectuada consoante o aspecto microscópico 

dos linfócitos B ou T que deram origem ao linfoma. Clinicamente, os LNH são 

classificados como indolentes (baixo grau), intermédios ou agressivos (alto grau). Por 

norma, aquando do diagnóstico os LNH já se espalharam amplamente, sendo que 

apenas em 10% a 30% dos pacientes a patologia se encontra localizada (Leonard, J.P. e 

Coleman, M., 2006).  

A probabilidade de cura de um doente vai depender do tipo de LNH e do estadio 

da doença em que este se encontra quando começa o tratamento, sendo que, regra geral, 

os tipos de linfomas que se originam em linfócitos B não respondem tão bem à terapia  
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como os originados em células T. A recuperação total é ainda menos provável em casos  

de pacientes com mais de 60 anos, com disseminação neoplásica em todo o organismo, 

em tumores grandes e em pacientes com actividades limitadas devido a fadiga e 

imobilidade (Chang, A.E. et al., 2006).  

Existem, actualmente, vários esquemas de quimioterapia potencialmente efi-

cazes, podendo os medicamentos quimioterápicos ser administrados individualmente 

para os linfomas de baixo grau, ou então conjuntamente com outras terapias para os 

linfomas de grau intermédio ou alto grau. Os avanços registados na quimioterapia 

combinada melhoraram a probabilidade de cura completa em 50% a 60% dos pacientes 

em estadios avançados. Além da quimioterapia, podem ser utilizadas outras terapias, 

como sejam o uso de anticorpos monoclonais, nomeadamente o Rituximab, a radio-

terapia e os anticorpos monoclonais conjugados com toxinas, que ainda se encontram  

em estudo e cuja actuação consistiria na ligação às células neoplásicas pelos anticorpos 

e a sua destruição pelas toxinas libertadas (Chang, A.E. et al., 2006). 

 
 

Figura 3 – Principais características dos LNH 

Linfoma não-Hodgkin  
Tumor que ocorre no sistema 
linfático, o qual é constituído por 
uma rede de tubos estreitos que se 
ramificam dentro dos tecidos de 

todo o organismo 

O sistema linfático 
Os vasos linfáticos conduzem 
a linfa, um líquido aquoso 
incolor que contém as células 
que combatem as infecções e 
que se designam linfócitos. 
Ao longo desta rede de vasos 
existem pequenos órgãos 
chamados linfonodos. Os 
agrupamentos de linfonodos 
são encontrados nas axilas, 
virilhas, pescoço e abdomén. 
Outras partes do sistema 
linfático estão localizadas no 
baço, amígdalas e medula 

óssea. 

Causas do cancro: 
� Pessoas munocomprometidas 

- HIV e transplantados; 
� Manuseamento de produtos 

tóxicos (pesticidas, solventes 
ou fertilizantes); 

� Idosos com mais de 60 anos. 

O tumor pode ter 
origem num único 
linfonodo ou num 
grupo de linfonodos, 
podendo disseminar- 
-se para quase todas 
as regiões do 
organismo, incluindo 
fígado, medula óssea 
e baço. 
 

Presença de edemas 
dolorosos 

 

Febre sem 
causa 

Suores 
nocturos 

Fadiga 
constante 

Perda de peso 
inexplicável 

Manchas 
avermelhadas na pele 

 

O cancro 
Divisão e 
crescimento sem 
controlo e falhas 
na apoptose. 
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I.3 - Imunologia e cancro 

I.3.1 - O sistema imunitário 

O sistema imunitário funciona como uma barreira contra infecções por bactérias, 

vírus, fungos e parasitas, baseando-se na detecção de antigénios – qualquer molécula 

que desencadeie uma reacção imunológica. Embora qualquer molécula possa funcionar 

como antigénio, a maioria destas são proteínas, tendo o sistema imune a capacidade de 

reconhecer um número praticamente ilimitado destas moléculas. É importante, contudo, 

que o organismo seja capaz de distinguir entre os seus próprios antigénios e os 

antigénios estranhos, sendo que a falha desta capacidade resulta no aparecimento de 

doenças auto-imunes (Pierce, B.A., 2005). 

 Depois da activação do sistema imune várias respostas específicas e não espe-

cíficas podem ocorrer, sendo a primeira forma de reacção o desencadeamento do 

processo de inflamação (Abbas, A. K. e Lichtman, A.H., 2004). Este processo envolve 

normalmente as seguintes etapas: aumento da corrente sanguínea no local de infecção; 

aumento da permeabilidade dos capilares para permitir a passagem de moléculas maio-

res através do endotélio, permitindo assim a sua chegada ao local de infecção e; 

migração dos leucócitos (principalmente neutrófilos e em menor quantidade macro-

fagos) para fora dos capilares e para o tecido circundante (Abbas, A.K. e Lichtman, 

A.H., 2004). Nos casos em que a estimulação do sistema imune é persistente, condu-

zindo a eventos de inflamação crónica, ocorre a formação de espécies reactivas, que por 

sua vez podem resultar no aparecimento de mutações e moléculas alteradas, podendo 

contribuir para o processo de carcinogénese (Ohshima, H., 2003). 

O sistema imune é constituído por vários componentes e possui diferentes meca-

nismos de actuação, podendo as respostas imunitárias ser divididas em duas  

grandes classes – imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral 

baseia-se na produção de anticorpos por linfócitos especializados designados células B, 

as quais sofrem o seu processo de maturação na medula óssea. Os anticorpos circulam 

na corrente sanguínea e outros fluídos corporais, sendo responsáveis pela ligação aos  
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antigénios e sua marcação para destruição posterior pelas células fagocíticas. Além 

desta função, as células B podem ainda activar o sistema complemento que vai ajudar 

na lise celular e atrair macrófagos para o local de infecção. Por outro lado, a imunidade 

celular é garantida pelas células T – linfócitos especializados – cuja maturação acontece 

no timo e que apenas respondem aos antigénios presentes na superfície das próprias 

células do organismo (Abbas, A.K. e Lichtman, A.H., 2004). As respostas imunitárias 

desencadeadas por estes sistemas encontram-se esquematizadas na figura seguinte 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Divisão da resposta imunitária em imunidade humoral e imunidade celular  

(Adaptado de Pierce, 2005) 

I.3.2 - Os receptores Fcgamma (Fcg) para Imunoglobulinas G (IgG) 

Os principais produtos da resposta imunitária humoral são, como já referido, os 

anticorpos, também designados de imunoglobulinas. Cada imunoglobulina (Ig) é 

formada por quatro cadeias polipeptídicas – duas cadeias leves e duas cadeias pesadas – 

que formam uma estrutura em Y (Figura 5). Tanto as cadeias leves como as pesadas são  

formadas por uma região constante e por uma região variável, sendo que a última difere 

de Ig para Ig na sua composição aminoacídica. As regiões variáveis de ambas as cadeias 

constituem as regiões de ligação aos antigénios, especificando o antigénio ao qual o 

anticorpo se pode ligar (Pierce, B.A., 2005).  
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Figura 5 – Estrutura e modelo esquemático de uma imunoglobulina 

(Adaptado de Pierce, B. A., 2005) 

 

As actividades biológicas mais importantes dos anticorpos estão relacionadas 

com as suas funções efectoras, tendo como intuito a inactivação ou remoção de agentes 

infecciosos e dos seus produtos. Os anticorpos da classe IgG têm essencialmente duas 

funções efectoras importantes: a activação do sistema complemento e a opsonização 

(isto é, a indução da fagocitose). Estas funções, mediadas pelo fragmento Fc (região 

constante), são induzidas como resultado da interacção do anticorpo com o seu 

antigénio pelo fragmento Fab (região variável) (Pierce, B. A., 2005). 

Os receptores da região Fc das imunoglobulinas (Ig) têm sido amplamente 

estudados nos últimos anos, fornecendo um elo de ligação entre as respostas imunitárias 

humorais e celulares, nomeadamente mediando as respostas imunes por anticorpos IgG 

com as funções celulares efectoras (Thon, V. et al., 2005; Shields, R. L., et al., 2001). A 

activação ou inactivação das várias funções efectoras das células do sistema imunitário 

podem assim resultar em processos como: a fagocitose, libertação de metabolitos 

tóxicos de oxigénio, produção e secreção de citocinas, libertação de mediadores infla-

matórios, endocitose de complexos imunitários, ADCC (citotoxicidade celular depen-

dente de anticorpos) e modulação da proliferação e diferenciação celulares (Thon, V. et 

al., 2005; Shields, R. L. et al., 2001).  
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Um dos grupos de receptores Fc das IgG inclui os receptores FcgammaR 

(FcgR), expressos nos leucócitos e que podem ser divididos em três classes diferentes,  

de acordo com o seu tamanho molecular, afinidade de ligação às IgG, distribuição 

celular e funções, sendo eles o FcgRI (CD64), FcgRII (CD32) e FcgRIII (CD16) (Thon, 

V. et al., 2005; Shields, R. L., et al., 2001). Em humanos estas classes encontram-se 

codificadas em 8 genes mapeados no cromossoma 1 (1q21 e 23-24), subdividindo-se em 

FcgRIa, Ib e Ic; FcgRIIa, IIb e IIc e FcgRIIIa e IIIb, respectivamente (Kim, D. H. et al. 

2006; Leppers-van de Straat, F. G. J. et al., 2000). 

A nível estrutural os FcgR pertencem à superfamília das imunoglobulinas, sendo 

constituídos por cadeias α de ligação às IgG e uma fracção extracelular composta por 

dois (FcgRII e FcgRIII) ou três (FcgRI) domínios Ig-like (Shields, R. L. et al., 2001). 

Os receptores FcgRI e FcgRIII têm ainda duas cadeias proteicas acessórias associadas 

às cadeias α que funcionam na transdução de sinal (Shields, R. L. et al., 2001).  

Os receptores FcgR são amplamente expressos nas células do sistema imu-

nitário, nomeadamente nos monócitos, macrófagos, neutrófilos, células “natural killer” 

(NK), células B e T, entre outras (Ferreira, P., 2006; Kim, D. H. et al., 2006).  

 

I.4 - Variabilidade genética 

A complexidade associada ao estudo das várias doenças oncológicas advém da 

sua multifactoriedade, ou seja, para além das características inerentes à patologia, 

existem factores que a condicionam e diversificam de indivíduo para indivíduo, como 

sejam a interacção com o ambiente e as variações interindividuais. A elucidação das 

bases genéticas responsáveis pelas diferenças observadas entre indivíduos seria assim  
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importante para o estabelecimento de novas terapias dirigidas, seguras e eficazes, 

estabelecendo-se o perfil farmacogenético do indivíduo.  
 

 À medida que se avança na descoberta de novos genes envolvidos na suscepti-

bilidade para o desenvolvimento neoplásico é igualmente importante que se estabeleçam 

as variações genéticas interindividuais nesses mesmos genes, canalizando-se a infor-

mação para o estabelecimento de grupos de risco, utilização de estratégias de prevenção 

mais adequadas e realização de prognósticos mais precisos. 

A análise da variação genética entre indivíduos pode ser efectuada pelo estudo 

das variações nas suas cadeias de DNA, sendo que a presença da variante menos 

frequente em pelo menos 1% da população se pode estabelecer como um polimorfismo 

genético (Ferreira, P., 2006). São diversas as alterações que podem ocorrer ao nível da 

cadeia de DNA, sendo no entanto as mais frequentes a alteração de apenas uma base 

nucleotídica, designando-se por isso de “Single Nucleotide Polymorphisms” (SNPs) 

(Pierce, B. A., 2005). Os SNPs não produzem geralmente um efeito fenotípico mas a 

combinação dos vários polimorfismos pode ter efeitos funcionais directos (Ferreira, P., 

2006) ou manifestar-se em parâmetros como o risco acrescido para desenvolver uma 

dada patologia, o tipo de terapia a ser aplicada, a sua dosagem e a resposta à mesma. 

Dada a sua variabilidade e dispersão ao longo de todo o genoma, a análise de 

SNPs pode ter várias aplicações, como seja a sua utilização como marcadores. No caso 

de um SNP estar fisicamente próximo de um locus causador de uma patologia, por 

exemplo, este tende a ser herdado com o mesmo, podendo desta forma marcar a 

localização do locus responsável pela doença.  

I.4.1 - Polimorfismos nos receptores FcγR 

Os diferentes receptores FcγR ligam-se às moléculas de IgG com diferentes 

afinidades e de modos distintos, sendo o FcγRII um receptor de baixa afinidade (Paiva, 
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M. et al., 2008) que interage preferencialmente com complexos imunes de IgG, assim 

como o FcγRIII (Ferreira, P., 2006). 

A heterogeneidade dos receptores FcγR tem consequências funcionais que se 

podem reflectir na iniciação de vias específicas de sinalização e nos padrões de  

distribuição celular dos receptores, resultando em diferenças na eficácia e função 

desempenhadas (Leppers-van de Straat, F. G. J. et al., 2000). É, desta forma, de todo o 

interesse identificar as consequências funcionais e os mecanismos moleculares  

responsáveis por estas diferenças ao nível dos diversos sistemas alélicos (Salmon, J. E. 

et al., 1991). 

Relativamente ao receptor FcγRIIa, ocorre neste gene uma alteração pontual que 

se traduz na substituição do aminoácido de posição 131, de uma arginina (R) por uma 

histidina (H), o que na cadeia de DNA corresponde à troca de uma guanina (G) por uma 

adenina (A). Esta modificação tem sido alvo de diversos estudos, uma vez que a 

variante polimórfica FcγRIIa-131H é a única capaz de se ligar eficazmente à porção Fc 

da IgG2, o que confere às células com este genótipo uma maior capacidade fagocítica. 

Alguns autores colocam assim a hipótese de que esta variante polimórfica se liga 

também de forma mais eficaz a todas as moléculas IgG, naturais ou geneticamente 

modificadas, podendo influenciar a resposta a terapias baseadas em anticorpos, como é 

o caso do rituximab, e traduzir-se em tempos de remissão mais prolongados (Weng, W. 

e Levy, R., 2003; Paiva, M. et al., 2008). O perfil farmacogenómico FcγRIIa de cada 

indivíduo poderá assim ser útil e preditivo de uma completa resposta à terapêutica 

(Weng, W. e  Levy, R., 2003; Paiva, M. et al., 2008).  

No caso do receptor FcγRIIIa um dos polimorfismos com mais expressão é 

resultado da expressão fenotípica de uma valina (V) ou uma fenilalanina (F) no 

aminoácido de posição 158, causado por uma alteração pontual no nucleótido 559 [gua-

nina (G) para timina (T)] (17). Esta substituição determina os níveis de interacção deste 

receptor com as moléculas IgG1, IgG3 e IgG4, bem como a eficiência das funções 

efectoras induzidas por IgG (Leppers-van de Straat, F. G. J. et al., 2000). Assim como 

no receptor FcγRIIa, a afinidade do receptor FcγRIIIa com as moléculas de IgG é  
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alterada, denotando-se maior afinidade da variante FcγRIIIa-158V com as IgG1, IgG3 e  

IgG4 e uma mediação mais eficiente da ADCC (Kim, D. H. et al., 2006; Farag, S. S. et 

al., 2004). Em relação à resposta à terapia foi denotada uma associação entre este SNP e 

a resposta ao rituximab em pacientes com linfoma folicular, não se repetindo os 

resultados em pacientes com leucemia linfocítica crónica (Kim, D. H. et al., 2006). Em 

pacientes com linfoma difuso de células B (DLBCL) tratados com R-CHOP (rituximab-

cyclophosphamide, doxorubicin, vincistrin, prednisone) não foi detectada qualquer 

associação entre os polimorfismos FcγRIIa-131H/R e FcγRIIIa-158V/F com a resposta 

à terapêutica e tempos de sobrevivência (Cartron, G. et al., 2002).  

Os resultados controversos obtidos pelos diferentes grupos de investigação, as 

lacunas ainda existentes nos mecanismos moleculares envolvidos nas diversas neo-

plasias e o desconhecimento do modo de acção de algumas moléculas terapêuticas 

reflectem a necessidade de aprofundar o estudo dos polimorfismos existentes nos 

receptores FcγR, bem como noutras moléculas de potencial interesse. Outra área de 

estudo de relevo para tratamento de doenças imunológicas, como cancros hemato-

lógicos, será a manipulação genética da porção Fc dos anticorpos no sentido de 

aumentar a ligação desta aos FcγRs activadores, bem como modular a interacção 

FcγR/IgG (Weng, W. e Levy, R., 2003; Paiva, M. et al., 2008). 

I.5 - Carcinogénese viral 

A infecção por diversos vírus em modelos animais é responsável pelo 

desenvolvimento de vários tumores, o que, ao longo das últimas décadas, originou uma 

vasta pesquisa por vírus causadores de tumores em humanos. Durante muito tempo, 

contudo, esta pesquisa não estabeleceu resultados concretos e concisos. Actualmente, 

são conhecidos pelo menos seis vírus associados à formação de tumores em humanos 

(EBV – Epstein-Barr vírus, HBV – vírus da hepatite B, HCV – vírus da hepatite C, 

HHV-8 – herpes vírus humano 8, HPVs – vírus do papiloma humano e HTLV – vírus 

linfotrópico T humano), sendo a relação entre a infecção viral e a carcinogénese um  

processo normalmente indirecto e bastante complexo (Cann, A. J., 2005). Estima-se  
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que os vírus causadores de tumores, ou seja, os vírus oncogénicos sejam responsáveis 

por aproximadamente 20% dos casos de cancro em mulheres e 8% dos casos registados 

em homens, encontrando-se as respectivas incidências e tipos de cancro representadas 

nos Gráficos 2 e 3. 

 
 

 
                         Tipo de cancro 

 

Gráfico 2 – Percentagem de cancros associados a infecções virais em mulheres 

(Adaptado de Carter, J. e Saunders, V., 2007) 

 

 
                         Tipo de cancro 

 
Gráfico 3 – Percentagem de cancros associados a infecções virais em homens 

                    (Adaptado de Carter, J. e Saunders, V., 2007) 
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A infecção viral persiste no hospedeiro mesmo face à resposta imunológica, 

como seja a produção de anticorpos específicos (Carter, J. e Saunders, V., 2007). 

Algumas destas infecções persistentes são latentes a maior parte do tempo, sendo 

expressos apenas alguns genes virais (por exemplo o EBV e HHV-8). Por outro lado, 

outras infecções virais, como as do HBV e HCV são produtivas, evoluindo rapidamente 

(Carter, J. e Saunders, V., 2007). Esta diferenciação está normalmente ligada ao tipo de 

molécula (DNA/RNA) que constitui o material genético do vírus (White, D. O. e 

Fenner, F. J., 1994). 

 

Embora a percentagem de indivíduos com infecções persistentes por vírus 

potencialmente oncogénicos seja em alguns casos elevada, nem todos evoluem para a 

formação de um tumor, o que revela que a infecção viral por si só não é suficiente para 

originar cancro. Outros factores como a exposição a determinados carcinogéneos, o 

ambiente, as alterações induzidas pela infecção viral, as características genéticas do 

indivíduo e processos de imunodeficiência podem assim ter um papel importante na 

indução da carcinogénese (Carter, J. e Saunders, V., 2007). 

 

I.5.1 - A família Herpesviridae  

A família herpesviridae é constituída por um vasto grupo de vírus com envelope, 

cujo material genético se encontra codificado numa cadeia dupla de DNA (Zuckerman, 

A. J. et al., 2000). Os vírus desta família são encontrados em quase todas as espécies, 

podendo estas ser portadoras de um ou vários membros desta família, de que é exemplo 

a espécie humana, para a qual se conhecem 8 herpesvírus (“herpes simplex virus type 1” 

– HSV-1, “herpes simplex virus type 2” – HSV-2, “Varicella zoster virus” – VZV, 

“Epstein-Barr virus” – EBV, “human cytomegalovirus” – CMV, “human herpesvirus 6” 

– HHV-6, “human herpesvirus 7” – HHV-7 e “Kaposi’s sarcoma-associated 

herpesvirus” – KSHV ou HHV-8). Estes oito vírus da família herpes possuem uma 

estrutura genómica semelhante, existindo, contudo, pequenas diferenças ao nível da 

organização dos seus genomas, da sua sequência nucleotídica e das suas propriedades  

biológicas, dividindo-se os mesmos em três subfamílias – Alphaherpesvirinae,  
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Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae (Cann, A. J., 2005). O quadro que se segue 

(Quadro 3) representa algumas das características dos vírus herpes conhecidos em 

humanos. 

 

Quadro 3 – Vírus da família herpesviridae em humanos e algumas das suas caracte-
rísticas 

 

Nome científico Sub-família Nome vulgar e 

abreviatura 

Local de 

latência 

G+C 

(% moles) 

Genoma 

(pares de kb) 

Herpesvírus 
humano 1 

Alfa- Herpes simplex tipo 1 
(HSV–1) 

Gânglios 68 152 

Herpesvírus 
humano 2 

Alfa- Herpes simplex tipo 2 

(HSV–2) 

Gânglios 69 152 

Herpesvírus 
humano 3 

Alfa- Vírus varicella zoster 

(VZV) 

Gânglios 46 125 

Herpesvírus 
humano 4 

Gamma- Vírus Epstein-Barr 

(EBV) 

Leucócitos, 
células 
epiteliais 

57 172 

Herpesvírus 
humano 5 

Beta- Citomegalovírus 
humano (CMV) 

Linfócitos 
B 

60 229 

Herpesvírus 
humano 6 

Beta- Herpesvírus humano 
6 (HHV-6) 

Linfócitos 
T, células 
epiteliais 

43 160 

Herpesvírus 
humano 7 

Beta- Herpesvírus humano 
7 (HHV-7) 

Linfócitos 
T 

35 145 

Herpesvírus 
humano 8 

Gamma- Herpesvírus 
associado ao sarcoma 
de Kaposi (KSHV) 

Linfócitos 
B, células 
epiteliais 

- 170 

 

Depois de ocorrida a infecção, estes vírus estabelecem uma infecção latente, na 

qual permanecem integrados no genoma do hospedeiro ou sob a forma de epissoma. A 

reactivação destes vírus conduz à expressão de proteínas virais e produção de uma nova 

progénie viral, ocorrendo este processo em diferentes intervalos de tempo (Zuckerman, 

A. J. et al., 2000). O processo de infecção recorrente permite assim que os vírus sejam 

transmitidos a novos hospedeiros susceptíveis, sendo, no entanto, pequena ou nula a 

capacidade de infecção cruzada (entre espécies diferentes) destes vírus, uma vez que se  

encontram muito bem adaptados ao seu hospedeiro. Como resultado da replicação dos  
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vírus a célula hospedeira é normalmente lisada para que os viriões recém-formados 

possam ser libertados do núcleo da célula hospedeira.  

A importância de estudar os vírus da família herpesviridae em oncologia prende- 

-se com o facto de, actualmente, alguns destes vírus serem reconhecidos como agentes 

etiológicos de vários cancros. De entre eles é de distinguir o EBV em casos de linfoma 

de Burkitt e de cancro da nasofaringe, bem como o papel do HHV-8 no desenvol-

vimento do sarcoma de Kaposi (Berrington de González, A. et al., 2006). Além das 

associações já estabelecidas muitas outras têm sido propostas, sendo de destacar o 

possível papel do HSV-1 em cancro oral; a co-infecção de HSV-2 com alguns HPVs no 

cancro cervical e a possível ligação do HHV-6 com o desenvolvimento de linfoma 

Hodgkin (Berrington de González, A. et al., 2006). Contudo, estas associações ainda 

não foram confirmadas, existindo algumas discrepâncias entre os resultados de dife-

rentes grupos e sendo algumas das análises efectuadas inconclusivas, razão pela qual é 

ainda necessário e importante realizar estudos mais completos e que definam de forma 

clara o papel dos diversos vírus da família herpes na carcinogénese. 

I.5.2 - O papel do EBV como vírus oncogénico 

O vírus Epstein-Barr foi identificado pela primeira vez em 1964 numa linha 

celular linfoblástica proveniente de um paciente Africano com linfoma de Burkitt, tendo 

desde então sido alvo de múltiplos estudos (Cann, A. J., 2005).  

O genoma do EBV encontra-se codificado numa molécula de DNA de cadeia 

dupla com 172kb, consistindo na alternância de regiões repetidas em tandem únicas e 

internas, flanqueadas por sequências terminais repetidas (Zuckerman, A. J. et al., 2000; 

Haaheim, L. R. et al., 2002). A análise da sequência deste vírus permitiu distinguir duas 

estirpes de EBV – tipo A e tipo B – que diferem nos domínios que codificam as proteí-

nas virais latentes (Zuckerman, A. J. et al., 2000). In vitro, os vírus do tipo A são 

capazes de imortalizar de forma mais eficiente os linfócitos B, não se denotando 

contudo a associação de cada um dos tipos com patologias específicas  (Zuckerman, A. 

J. et al., 2000). A expressão do EBV, no ciclo lítico e latente, encontra-se esquematizada 

na Figura 6.  
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Figura 6 – Produtos da infecção pelo EBV numa célula humana 

O vírus Epstein-Barr tem tropismo para os linfócitos B humanos (sendo a 

infecção normalmente não produtiva) e para as células epiteliais, nas quais a infecção é 

produtiva, embora ocorra menos frequentemente (Cann, A. J., 2005; Zuckerman, A. J. et 

al., 2000). Como consequência da infecção ocorre usualmente uma activação policlonal 

de células B e uma proliferação benigna das mesmas, podendo o efeito ser assimpto-

mático ou resultar em febres ou outras complicações como seja a mononucleose 

infecciosa (Cann, A. J., 2005). Por outro lado, a infecção pelo EBV pode resultar em 

patologias mais graves, como seja o desenvolvimento de tumores (Haaheim, L. R. et al., 

2002; Cann, A. J., 2005; Carter, J. e Saunders, V., 2007). A este nível são inúmeros os 

estudos efectuados e os que decorrem, tendo já sido estabelecidas algumas associações e 

existindo evidências de que este vírus possa estar correlacionado com mais patologias, 

provavelmente devido à perda de controlo do sistema imune associada a factores como 

a idade e influências endócrinas (Sanjosé, S. de et al., 2007).  

O potencial oncogénico do EBV pode ser avaliado pela infecção em meio de  

cultura de linhas de células B, o que provoca a entrada contínua das células em ciclo  
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celular, formando-se linhas celulares linfoblásticas. No organismo esta proliferação 

celular é normalmente controlada pelas células T, contudo, em indivíduos com um 

sistema imune comprometido este controlo pode falhar resultando na formação de um 

tumor nas células B (Carter, J. e Saunders, V., 2007). A presença do EBV é por isso 

comummente uma evidência de uma disfunção ao nível do sistema imune (Tan, B. T. et 

al., 2006). 

O EBV encontra-se, como já referido, associado a diversos estados de doença 

(Quadro 4), sendo, em alguns casos, um dos agentes etiológicos e, em outros casos, 

actuando como cofactor essencial numa série complexa de eventos que conduzem à 

patologia (Zuckerman, A. J. et al., 2000).  

 

Quadro 4 – Patologias associadas ao vírus Epstein-Barr 

 

Papel do EBV Patologia 

Agente causador Mononucleose infecciosa aguda 

 

 

 

Um dos agentes etiológicos 

Linfoma de Burkitt 

Carcinoma da nasofaringe 

Doenças linfoproliferativas e linfomas em indivíduos 
imunosuprimidos 

Síndrome linfoproliferativo associado ao cromossoma X 

Mononucleose infecciosa crónica 

Subconjunto de linfomas Hodgkin 

Subconjunto de linfomas de células T 

Subconjunto de carcinomas gástricos 
 

 
Embora seja difícil definir sem qualquer dúvida que um vírus está envolvido na 

etiologia de um tumor em humanos, existem alguns factos que suportam esta teoria, no- 

meadamente nos casos da associação do vírus EB (Epstein-Barr) com o desenvol-

vimento do linfoma de Burkitt (Zuckerman, A. J. et al., 2000; Haaheim, L. R. et al.,  
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2002), carcinoma da nasofaringe (Haaheim, L. R. et al., 2002; Zuckerman, A. J. et al.,  

2000; Cann, A. J., 2005), linfoma de Hodgkin (Cann, A. J., 2005; Zuckerman, A.  

J. et al., 2000) e indivíduos imunocomprometidos (por exemplo em indivíduos com 

infecção pelo HIV) (Zuckerman, A. J. et al., 2000; Haaheim, L. R. et al., 2002). 
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II - OBJECTIVOS 

II.1 - Objectivo Geral 

Este trabalho teve dois objectivos principais, visando uma análise mais esclarecedora dos 

factores potencialmente envolvidos no desenvolvimento de linfomas não-Hodgkin.  

Um dos objectivos deste trabalho incluiu o estudo da influência de um polimorfismo 

genético num dos receptores das imunoglobulinas G (FcgammaRIIa), sendo o outro objectivo a 

análise da presença do vírus Epstein-Barr, com a perspectiva de um possível envolvimento deste 

na patologia - carcinogénese viral.  

Assim sendo, este estudo pode ser essencialmente dividido em duas partes, com 

objectivos diferentes e de distintas ópticas (factores extrínsecos e intrínsecos) relativamente ao 

processo de carcinogénese.  

II.2 - Objectivos específicos 

II.2.1 - Amostragem 

- Recolher e processar amostras de sangue periférico de doentes oncológicos com 

linfomas não-Hodgkin. 

- Ampliar e organizar na base de dados a amostragem recolhida com a respectiva 

informação clínica. 

II.2.2 - Análise de polimorfismos genéticos 

- Avaliar a frequência do polimorfismo FcgammaRIIa num conjunto de indivíduos do 

sexo masculino e feminino, escolhidos aleatoriamente, sem doença oncológica conhecida. 

- Analisar a frequência do polimorfismo deste mesmo receptor (FcγRIIa) em indivíduos 

com diagnóstico estabelecido de linfoma não-Hodgkin. 
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- Examinar as possíveis associações entre a frequência de distribuição de genótipos e 

parâmetros relacionados com a patologia (tempos de sobrevivência, resposta à terapia, entre 

outros). 

II.2.3 - Análise da presença de EBV no sangue periférico   

- Detectar e quantificar a carga viral de EBV num conjunto de indivíduos sem doença 

oncológica conhecida. 

- Detectar e quantificar a carga viral de EBV em doentes oncológicos com linfomas não-

Hodgkin. 

- Avaliar e inferir possíveis associações entre a detecção de EBV e o desenvolvimento de 

linfomas não-Hodgkin. 

- Analisar e estudar as possíveis relações entre o número de cópias presentes por µl de 

sangue e o desenvolvimento de linfomas não-Hodgkin. 

- Compreender o papel que os vírus, no caso o EBV, podem ter no aparecimento e 

progressão dos processos tumorais. 
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III – MATERIAL E MÉTODOS 

III.1 - População 

A amostragem utilizada neste trabalho experimental foi proveniente de indivíduos 

diagnosticados com linfoma não-Hodgkin e tratados no Instituto Português de Oncologia 

Francisco Gentil do Porto – E.P.E. De igual forma, também a amostragem de indivíduos sem 

doença oncológica conhecida foi obtida neste Instituto.  

Os dois grupos consistiam em indivíduos residentes na região Norte de Portugal, tendo 

todas as amostras sido obtidas com consentimento informado. 

III.2 - Processamento das amostras 

O DNA genómico utilizado neste trabalho foi isolado a partir de sangue periférico no 

Quickgene 810, segundo o protocolo fornecido pelo fabricante. Colocaram-se assim 30 µl de 

protease EDB dissolvida num eppendorf de 1,5 ml, aos quais foram adicionados 200 µl de 

sangue periférico. Imediatamente a seguir juntaram-se 250 µl de tampão LDB, misturando com a 

pipeta. Agitou-se no vórtex à velocidade máxima durante 15 segundos, seguindo-se uma breve 

centrifugação. Posteriormente, incubaram-se as amostras durante 2 minutos a 56°C. Após este 

período de incubação adicionaram-se 250 µl de etanol p.a. 100%, agitou-se no vórtex durante 15 

segundos e fez-se nova centrifugação rápida. As amostras foram depois retiradas dos eppendorfs 

para as colunas fornecidas com o kit, seguindo-se o resto da extracção no aparelho Quickgene, 

que no final eluiu o DNA em 200 µl de tampão de eluição CDB. 

III.3 - Análise do polimorfismo FcγRIIa–131H/R 

III.3.1 - Caracterização da amostra 

No procedimento experimental aplicado para estudo deste polimorfismo genético foram 

analisadas 116 amostras de DNA genómico. Os dados pessoais dos pacientes - sexo e idade - 

com LNH encontram-se resumidos no quadro que se segue (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Dados pessoais dos pacientes genotipados para o polimorfismo FcγRIIa–131H/R 

 

DADOS PESSOAIS DOS PACIENTES 

Sexo Masculino n = 58 50,0% 

Feminino n = 58 50,0% 

Idade  

Média Mediana Desvio padrão  

55,41 57,00 13,80  

III.3.2 - Reacção de PCR 

O estudo do polimorfismo em causa foi efectuado com recurso à técnica de PCR-RFLP 

(“polymerase chain reaction - restriction fragment lenght polymorphism”), segundo o protocolo 

descrito previamente por Jiang e colaboradores (Jiang et al., 1996). O fragmento amplificado 

tinha um peso molecular de 337bp. A mistura de reacção perfazia um total de 50 µl, sendo 

constituída por: 1 U de Taq DNA polimerase (Mbi Fermentas) e respectivo tampão 1x; 1,5 mM 

de MgCl2; 0.2 mM de dNTP’s (2’-dinucleosídeos-3’-trifosfato) e 0,3 µM de cada um dos 

seguintes primers: 

 
RIIa Forward: 5’- GGA AAA TCC CAG AAA TTC TCG C – 3’ 

RIIa Reverse: 5’- CAA CAG CCT GAC TAC CTA TTA CGC GGG – 3’ 

 
As condições de reacção consistiram em ciclos sucessivos de diferentes temperaturas, 

sendo a desnaturação inicial efectuada a 94°C durante 3 minutos, seguida por 35 ciclos 

constituídos por: desnaturação a 94°C (15 segundos), emparelhamento a 55°C (30 segundos) e 

extensão a 72°C (40 segundos). A extensão final foi realizada a 72°C durante 7 minutos. 

III.3.3 - Restrição por RFLP 

Para detecção da alteração do nucleótido G pelo nucleótido A foi utilizada a enzima de 

restrição Bsh1236I, cujo local de reconhecimento ocorre na sequência 5’…CG↓CG…3’ / 

3’…GC↑CG…5’. Além da enzima de restrição e respectivo tampão (buffer R) foram  
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adicionados 15 µl de cada produto de PCR, tendo a mistura sido incubada a 37°C durante 12h, 

conforme indicação do fabricante. 

III.3.4 - Análise dos fragmentos em gel de agarose 

A visualização e análise dos fragmentos obtidos nas etapas de amplificação (PCR) e 

restrição (RFLP) foram efectuadas em géis de agarose com diferentes concentrações. Os 

produtos de PCR foram carregados em géis de agarose 1,5% (p/v) e os produtos de restrição em 

géis de agarose 3,5% (p/v), todos eles corados com brometo de etídio.  

Os alelos H e R foram distinguidos pelo diferente peso molecular após restrição, 

correspondendo os padrões de bandas no gel aos diferentes genótipos – 1 banda de 337bp: HH, 1 

banda 316bp: RR e 2 bandas de 337bp e 316bp: HR. 

III.4 - Detecção e quantificação do vírus Epstein-Barr 

III.4.1 - Caracterização da amostra 

Na pesquisa do EBV em amostras de pacientes diagnosticados com LNH foram 

analisadas 198 amostras de DNA genómico. Os dados pessoais dos pacientes - sexo e idade - 

estão resumidos no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Dados pessoais dos pacientes analisados para a presencia/ausência e carga viral de EBV 

 

DADOS PESSOAIS DOS PACIENTES 

Sexo 
Masculino n = 97 52,4% 

Feminino n = 88 47,6% 

Idade  

Média Mediana Desvio padrão  

55,15 57,00 14,57  
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Relativamente ao grupo controlo foram utilizadas 198 amostras de DNA genómico, cujos 

dados se encontram no quadro abaixo apresentado (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Dados pessoais do grupo controlo 

 

DADOS PESSOAIS DO GRUPO CONTROLO 

Sexo Masculino n = 109 55,1% 

Feminino n = 89 44,9% 

Idade  

Média Mediana Desvio padrão  

36,61 36,00 11,45  

III.4.2 - PCR quantitativo em tempo real 

A detecção e quantificação do EBV nos dois conjuntos de amostras foram executadas 

através de PCR quantitativo em tempo real, segundo o protocolo de Hiroshi Kimura e 

colaboradores (Kimura et al., 1999) previamente descrito. A pesquisa do EBV foi efectuada pela 

presença ou ausência da DNA polimerase (BALF-5) deste mesmo vírus nas várias amostras. 

O volume final de reacção foi de 50 µl, sendo a mistura reaccional constituída por 1,25 U 

de TaqMan Universal PCR Master mix (“Applied Biosystems”), 0,2 µM de cada um dos primers 

e 0,1 µM de sonda fluorescente. 

 
BALF-5 Forward: 5’- CGG AAG CCC TCT GGA CTT C – 3’ 

BALF-5 Reverse: 5’ – CCC TGT TTA TCC GAT GGA ATG – 3’ 

Sonda: 5’ – TGT ACA CGC ACG AGA AAT GCG CC – 3’ 

 
Como controlo interno das condições de reacção foi sempre usado um controlo negativo 

(C-). Os controlos positivos (C1-C5) de quantificação conhecida que permitiram determinar o 

número de cópias do vírus nas amostras foram os mesmos, tendo-se construído uma recta padrão 

(Ct = - 3,574x + 50,646), para aplicar a todos os resultados de forma a normalizar todas as 

quantificações dos PCRs efectuados (Gráfico 4). 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Recta padrão construída 
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IV - RESULTADOS  

IV.1 - Polimorfismo FcγRIIa-131H/R em pacientes com LNH 

Os receptores da porção Fc das IgGs fazem a ponte de ligação entre os complexos 

imunes, os anticorpos e as células sanguíneas, sendo expressos nos fagócitos, monócitos, 

granulócitos, linfócitos, e outras células (Haas, M. de, 2001), onde desencadeiam diversas 

funções imunitárias importantes. Desta classe de receptores o FcγRIIa é o mais amplamente 

distribuído, existindo diversas isoformas homólogas nas suas regiões extracelulares e 

transmembranares mas que divergem significativamente no seu domínio citoplasmático (Herik-

Oudijk, I. et al., 1995). A importância de avaliar a influência dos polimorfismos ao nível deste 

receptor prende-se com o seu possível papel nos linfomas não Hodgkin, seja pelo desencadear de 

uma resposta imunitária, resposta à terapia, como factor de prognóstico, entre outros. 

IV.1.1 - Amplificação da região de interesse do gene FcγRIIa  

A região do gene FcγRIIa contendo a região de interesse, ou seja, a região que flanqueia a 

base nucleotídica onde ocorre o polimorfismo (131H/R) foi amplificada por PCR, resultando um 

fragmento de 337bp. A confirmação da amplificação da região correcta foi efectuada por 

electroforese em gel de agarose 1,5% (p/v) corado com brometo de etídio, através da 

comparação com o marcador molecular (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7 – Análise dos produtos de PCR em gel de agarose 1,5% (p/v) por comparação com o 

marcador molecular (M) de 100bp 

 

337bp 

M 
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IV.1.2 - Determinação do genótipo ao nível do polimorfismo FcγRIIa–131H/R 

O estudo deste polimorfismo consistiu na restrição dos fragmentos de PCR obtidos 

(337bp) com a enzima de restrição Bsh1236I. A determinação dos genótipos foi realizada com 

base nos três padrões de bandas possíveis após restrição: 

 

- Genótipo homozigótico HH: 1 banda de 337bp 

- Genótipo homozigótico RR: 1 banda de 316bp 

- Genótipo heterozigótico HR: 1 banda de 337bp e 1 banda de 316bp 

 

A Figura 8 representa os três padrões de bandas, correspondentes aos respectivos 

genótipos, visualizados em gel de agarose 3,5% (p/v) por comparação com o marcador molecular 

de 100bp. 

 

 

 

Figura 8 – Análise dos fragmentos de restrição após digestão com a enzima Bsh1236I em gel 

de agarose 3,5% (p/v) por comparação com o marcador molecular (M) de 100bp 

 

 

IV.1.3 - Características clínico-patológicas dos pacientes com LNH 

Os LNH são um grupo heterogéneo de tumores que afectam o sistema linfático. Este 

grupo é constituído e caracterizado em diversos subtipos de LNH, sendo analisadas as  

 

337bp 
316bp 
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propriedades histológicas e extensão da doença para escolha do tratamento mais adequado 

(Paiva, M. et al., 2006).  

 

IV.1.3.1 - Tipos de LNH 

Clinicamente os LNH podem ser classificados como indolentes ou agressivos, podendo 

ser histologicamente definidos como linfomas de baixo grau e alto grau. Normalmente, o 

diagnóstico de um linfoma agressivo encontra-se associado a uma rápida progressão da doença, 

enquanto os linfomas indolentes têm uma progressão geralmente lenta (Ansell, S. M. e Armitage, 

J., 2005). 

No estudo realizado foram analisadas 37 amostras de pacientes com linfomas de alto grau 

e 50 amostras de pacientes com linfomas de baixo grau, correspondentes a 31,9% e 43,1% da 

amostragem, respectivamente. As restantes 29 amostras (25% da amostragem) correspondiam a 

casos de linfomas sem esse tipo de informação clínica disponível (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Distribuição dos pacientes pelos dois tipos histológicos de LNH 

 

Tipo histológico de LNH Pacientes % 

Alto grau 37 31,9 

Baixo grau 50 43,1 

Sem informação 29 25,0 

Total 116 100,0 

   

 

O diagnóstico dos 116 pacientes permitiu ainda concluir que 44 dos pacientes eram casos 

de linfomas centrofoliculares (LCF), 8 de linfomas de células do manto (LCM), 5 de linfomas de 

baixo grau ou outros (BG-outros), 28 casos de linfomas difusos de células grandes (GC,D) e 2 de 

linfomas de Burkitt. Da restante parte da amostragem (29 casos) desconhece-se o subtipo de 

linfoma não Hodgkin diagnosticado (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Número de pacientes encontrado em cada subtipo de LNH 

 

Classificação do LNH Pacientes % 

LCF 44 37,9 

LCM 8 6,9 

BG-outros 5 4,3 

GC,D 28 24,1 

Burkitt 2 1,7 

Sem informação  29 25,0 

Total 116 100,0 

IV.1.4 - Tratamentos baseados no anticorpo monoclonal Rituximab (RTX) 

O Rituximab é um anticorpo monoclonal (anti-CD20) que se tem demonstrado eficaz no 

tratamento de várias patologias linfáticas, incluindo formas agressivas e indolentes de linfomas 

não Hodgkin de células B (Plosker, G.L. e Figgitt, D.P., 2003).  

De acordo com o linfoma não Hodgkin em causa e as suas propriedades, os tipos de 

tratamento adoptados variam, podendo ir desde a cirurgia, à radioterapia, quimioterapia ou 

regimes de terapias combinados. 

Os pacientes com linfomas estudados foram submetidos a diversas terapias baseadas no 

rituximab, tendo-se registado 12 casos de terapia apenas com rituximab, 17 casos de terapia com 

rituximab associada a quimioterapia com CHOP (“cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine e 

prednisone”) e 17 casos de terapia com rituximab e ESHAP (“etoposide, methylprednisolone, 

cytarabine e cisplatin”). Em menor escala foram ainda aplicados: 5 tratamentos de rituximab 

com HCVAD (“cyclophosphamide, dexamethasone, doxorubicin e vincristine”); 4 tratamentos 

de RTX com MINE (“mesna, ifosfamide, mitoxantrone e etoposide”); 1 tratamento baseado na 

combinação de RTX com DHAP (“dexamethasone, cytarabine e cisplatin”); 1 tratamento com R-

FC (“rituximab- fludarabine e cyclophosphamide”); 1 tratamento com rituximab e FND 

(“fludarabine, mitoxantrone e dexamethasone”) e 1 tratamento RTT (“rituximab – topotecan e 

paclitaxel”). 
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No que diz respeito aos restantes pacientes, 43 deles não efectuaram tratamento com 

rituximab ou combinado com este anticorpo, desconhecendo-se o tratamento aplicado aos 

restantes 14 pacientes (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Distribuição dos pacientes de acordo com o tipo de tratamento que efectuaram 

 

Tipo de tratamento Pacientes % 

RTX 12 10,3 

R-CHOP 17 14,7 

R-ESHAP 17 14,7 

R-HCVAD 5 4,3 

R-MINE 4 3,4 

R-DHAP 1 0,9 

R-FC 1 0,9 

R-FND 1 0,9 

RTT 1 0,9 

Outros tratamentos sem RTX 43 37 

Sem informação  14 12 

Total 116 100,0 

 

IV.1.5 - Resposta ao primeiro tratamento 

Os linfomas não Hodgkin respondem normalmente à maioria das modalidades de 

tratamento, sejam eles radiação, quimioterapia com um agente ou agentes combinados, 

imunoterapia ou terapia com radioimuno conjugados. Contudo, o tratamento nem sempre resulta 

em cura, sendo que os pacientes com recidivas da doença e linfomas quimioresistentes 

representam um desafio para o tratamento, casos nos quais se aconselha o teste de novas terapias 

experimentais (Ansell, S. M. e Armitage, J., 2005). 
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O acompanhamento dos pacientes oncológicos cujas amostras foram utilizadas neste 

estudo, permitiu analisar as suas respostas à terapia inicialmente escolhida (primeiro tratamento), 

tendo estas sido divididas em resposta completa (RC), resposta parcial (RP), doença estável (DE) 

e progressão (P). 

Dos 116 pacientes, 54 demonstraram uma resposta completa à terapia, 23 apresentaram 

uma resposta parcial ao tratamento, 3 encontram-se com a doença estável e 4 não responderam 

ao tratamento, tendo-se verificado uma progressão da doença (Quadro 11). 

 

Quadro 11 – Distribuição dos pacientes em conformidade com a sua resposta ao 1º tratamento 
 

Resposta ao 1º tratamento Pacientes % 

Resposta completa 54 46,6 

Resposta parcial 23 19,8 

Doença estável 3 2,6 

Progressão 4 3,4 

Sem informação 32 27,6 

Total 116 100,0 

Depois de conhecida a resposta ao primeiro tratamento foi analisada a relação entre esta e 

o genótipo de cada paciente para o gene FcγRIIa, tendo-se verificado que dos 54 pacientes que 

responderam de forma completa à terapia, 10 eram homozigóticos HH, 33 heterozigóticos HR e 

11 homozigóticos RR. Dos pacientes que responderam parcialmente à terapia, 4 tinham genótipo 

HH, 12 genótipo HR e 7 genótipo RR. Os 3 pacientes cuja patologia se encontra estável são 2 

homozigóticos HH e 1 heterozigótico para o gene FcγRIIa. A progressão da doença aconteceu 

em 3 indivíduos de genótipo RR e 1 de genótipo HR (Quadro 12). 

 

Quadro 12 - Resposta ao 1º tratamento de acordo com o genótipo FcγRIIa-131H/R 
 

Resposta ao tratamento HH % HR % RR % Total % 

Resposta completa 10 18,5 33 61,1 11 20,4 54 100,0 

Resposta parcial 4 17,4 12 52,2 7 30,4 23 100,0 

Doença estável 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100,0 

Progressão 0 0,0 1 25,0 3 75,0 4 100,0 
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Agrupando os pacientes portadores do alelo R foram encontradas 44 respostas completas, 

19 respostas parciais, 1 caso de doença estável e 4 pacientes em que a doença progrediu, em 

contraste com os pacientes de genótipo HH em que se observaram 10 respostas completas, 4 

respostas parciais e 2 pacientes com a doença estável. 

A frequência do genótipo HH na população estudada foi assim de 18,5%, 17,4% e 66,7% 

nos casos de resposta completa, resposta parcial e doença estável, respectivamente. Em relação 

aos portadores do alelo R foram encontradas frequências de 81,5% das respostas completas, 

82,6% das respostas parciais, 33,3% dos casos de doença estável e a totalidade dos casos 

(100,0%) nos pacientes em que ocorreu progressão da doença (Quadro 13). 

 

Quadro 13 - Resposta ao 1º tratamento: genótipo HH vs portadores do alelo R 
 

Resposta ao tratamento HH % HR/RR % Total % 

Resposta completa 10 18,5 44 81,5 54 100,0 

Resposta parcial 4 17,4 19 82,6 23 100,0 

Doença estável 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Progressão 0 0,0 4 100,0 4 100,0 
 

No Quadro 14 encontra-se a distribuição genotípica dos pacientes nos casos de resposta 

completa quando comparados com as outras respostas (parcial, doença estável e progressão da 

doença). Dos pacientes que responderam completamente à terapia, 10 tinham genótipo HH 

(18,5%), 33 genótipo HR (61,1%) e 11 tinham genótipo RR (20,4%). Os pacientes cujo primeiro 

tratamento não se traduziu na cura do LNH foram igualmente genotipados, obtendo-se 20,0% de 

genótipos HH, 46,7% de genótipos HR e os restantes 33,3% de genótipos RR.  

 

Quadro 14 - Resposta completa vs outras respostas de acordo com o genótipo FcγRIIa-131H/R 
 

Resposta ao tratamento HH % HR % RR % Total % 

RC  10 18,5 33 61,1 11 20,4 54 100,0 

RP + DE + P 6 20,0 14 46,7 10 33,3 30 100,0 

 p = 0,361 
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A realização do teste de χ2 para análise da associação entre os genótipos e a resposta 

completa ou outra resposta resultou num valor de p de 0,361. 

Além da avaliação das distribuições genotípicas nos pacientes que responderam de forma 

completa ao tratamento em comparação com as distribuições genotípicas nos outros tipos de 

resposta, foi igualmente analisada esta distribuição nos pacientes de genótipo HH em 

comparação com os pacientes portadores do alelo R.  

Dos pacientes que responderam totalmente ao tratamento, 18,5% eram pacientes com 

genótipo HH e 81.5% eram portadores do alelo R. Nas outras respostas possíveis as frequências 

foram de 20,0% para o genótipo HH e 80,0% para portadores do alelo R (Quadro 15). Estas 

diferenças não se revelaram estatisticamente significativas, uma vez que se obteve um valor de p 

> 0,05. 

 

Quadro 15 - Resposta completa vs outras respostas: genótipo HH vs portadores do alelo R 
 

Resposta ao tratamento HH % HR/RR % Total % 

RC  10 18,5 44 81,5 54 100,0 

RP + DE + P 6 20,0 24 80,0 30 100,0 

 p = 0,869 
 

  

IV.1.6 - Estadio clínico  

A determinação do estadio clínico tem dois intuitos principais, um deles é a normalização 

dos resultados de forma a facilitar as trocas de informação e o outro é fornecer um guia de 

prognóstico e facilitar as decisões de terapêuticas a aplicar (Carbone, P. P. et al., 1971). 

Embora a utilidade deste parâmetro tenha sido considerada de valor limitado por alguns 

autores (Rosenberg, S.A., 1977) o estadio clínico é, normalmente, determinado, existindo 

diversas formas de apresentação do mesmo, embora este se divida sempre em 4 estadios (I-IV). 

Da divisão da amostragem deste estudo agruparam-se 16 pacientes em estadio I, 11 em estadio 

II, 19 em estadio III e 45 pacientes em estadio IV. Dos restantes 25 pacientes não foi possível 

obter a informação clínica sobre o seu estadio na altura do diagnóstico (Quadro 16). 
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Quadro 16 – Número de pacientes em cada estadio clínico 
 

Estadio clínico Pacientes % 

I 16 13,8 

II 11 9,5 

III 19 16,4 

IV 45 38,8 

Sem informação  25 21,6 

Total  116 100,0 

 
 

O teste de χ2 foi depois utilizado para avaliar a relação entre as distribuições dos 

genótipos HH, HR e RR e o estadio dos pacientes, permitindo assim verificar se existe alguma 

relação entre um determinado genótipo e um estado mais (III-IV) ou menos (I-II) avançado da 

doença. Os resultados, apresentados no Quadro 17, indicam que não existem diferenças estatis-

ticamente significativas entre estes parâmetros (p = 0,626). 

 

Quadro 17 - Estadio clínico de acordo com o genótipo FcγRIIa-131H/R 
 

Estadio clínico HH % HR % RR % Total % 

I-II 6 22,2 16 59,3 5 18,5 27 100,0 

III-IV 13 20,3 33 51,6 18 28,1 64 100,0 

 p = 0,626 
 

A comparação entre o genótipo HH e os portadores do alelo R foi igualmente realizada 

através do teste de χ2, cujo resultado foi um p de 0,838, indicando que o polimorfismo não esta 

associado à progressão tumoral (Quadro 18). 

 

Quadro 18 - Estadio clínico: genótipo HH vs portadores do alelo R 
 

Estadio clínico HH % HR/RR % Total % 

I-II 6 22,2 21 77,8 27 100,0 

III-IV 13 20,3 51 79,7 64 100,0 

 p = 0,838 
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IV.1.7 – Factores de prognóstico IPI/FLIPI 

O “International Prognostic Index” (IPI) tornou-se numa das ferramentas primárias de 

previsão da progressão da doença em pacientes com linfomas não Hodgkin agressivos, tendo 

como base uma série de factores de prognóstico presentes na altura do diagnóstico [idade, 

estadio da doença, níveis de lactato desidrogenase, envolvimento extranodal e estado geral 

segundo o ECOG (“Eastern Cooperative Oncology Group”)] (Sehn, L. H., 2006). No caso dos 

linfomas foliculares existe ainda uma outra forma de previsão do risco designada FLIPI 

(“Follicular Lymphoma International Prognostic Index”). Além dos parâmetros analisados pelo 

IPI este factor de prognóstico tem também em conta os níveis de hemoglobina (Sehn, L. H., 

2006). 

Depois do diagnóstico e determinação dos factores de prognóstico IPI/FLIPI a 

amostragem em causa foi englobada em quatro categorias, resultando uma frequência de 

distribuição de 19,0% de pacientes com baixo risco (IPI/FLIPI = 0 ou 1), 24,1% com risco 

intermédio baixo (IPI/FLIPI = 2), 4,3% com risco intermédio alto (IPI/FLIPI = 3) e 3,4% dos 

pacientes com risco elevado (IPI/FLIPI = 4 ou 5), ou seja, prognóstico desfavorável (Quadro 19). 

 

Quadro 19 – Número de pacientes englobados em cada classe IPI/FLIPI 
 

IPI/FLIPI Pacientes % 

Baixo 22 19,0 

Intermédio baixo 28 24,1 

Intermédio alto 5 4,3 

Alto 4 3,4 

Sem informação  57 49,1 

Total 116 100,0 

 

A distribuição genotípica encontrada de acordo com os factores de prognóstico IPI/FLIPI 

foi de 22,0% para o genótipo HH, 52,0% para o genótipo HR e 26,0% para o genótipo RR nos 

casos de 0 a 2 factores de prognóstico desfavoráveis detectados. Nos casos de 3 a 5 factores de  
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prognóstico desfavoráveis presentes, o que se traduz num risco mais elevado, foram detectadas 

frequências de 11,1% para o genótipo HH e 44,4% para os genótipos HR e RR (Quadro 20). 

O valor de p = 0,489 foi obtido pela realização do teste de Kaplan-Meier, realizado com o 

intuito de perspectivar a possível associação entre os factores de prognóstico e as distribuições 

genotípicas para o gene FcγRIIa. 

 

Quadro 20 - Factores de prognóstico IPI/FLIPI de acordo com o genótipo FcγRIIa-131H/R 
 

IPI/FLIPI HH % HR % RR % Total % 

0-2 11 22,0 26 52,0 13 26,0 50 100,0 

3-5 1 11,1 4 44,4 4 44,4 9 100,0 
 

Foram também comparadas as frequências genotípicas dos pacientes de genótipo HH 

com os pacientes portadores do alelo R, de acordo com os factores IPI/FLIPI, tendo-se obtido um 

p = 0,455. A análise estatística teve como base uma distribuição de 22,0% e 11,1% de genótipos 

HH com 0-2 e 3-5 de IPI/FLIPI, respectivamente, bem como 78,0% e 88,9% de portadores do 

alelo R com 0-2 e 3-5 de IPI/FLIPI (Quadro 21). 

 

Quadro 21 - Factores de prognóstico IPI/FLIPI: genótipo HH vs portadores do alelo R 
 

IPI/FLIPI HH % HR/RR % Total % 

0-2 11 22,0 39 78,0 50 100,0 

3-5 1 11,1 8 88,9 59 100,0 

 p = 0,455 

IV.1.8 - Polimorfismo FcγRIIa: sobrevivência global 

A construção de curvas de sobrevivência com base no método de Kaplan-Meier permitiu 

avaliar a relação entre os genótipos dos indivíduos e a sobrevivência global associada aos 

mesmos. A importância desta análise traduz-se na compreensão da possível influência deste 

polimorfismo na sobrevivência global dos pacientes. 
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Neste estudo foram analisadas as curvas de sobrevivência global para os genótipos HH, 

HR e RR, para as quais se obteve um p = 0,683 e as curvas de sobrevivência do genótipo HH em 

relação aos portadores do alelo R, no qual foi registado um p = 0,619 (Gráficos 5 e 6). 

 

 

Gráfico 5 – Sobrevivência global dos pacientes de acordo com os genótipos HH, HR e RR 

 

 

Gráfico 6 – Sobrevivência global dos pacientes de acordo com o genótipo HH e os portadores 

do alelo R 

 

Estes resultados indicam que o polimorfismo não está associado à sobrevivência global 

dos pacientes com linfomas não-Hodgkin. 
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IV.2 - Detecção e quantificação do EBV  

A realização de “real-time” PCR permitiu, simultaneamente, detectar o vírus Epstein-Barr 

e quantificar a sua carga viral em amostras de pacientes com LNH e no grupo controlo 

(indivíduos sem doença oncológica conhecida), o que simplificou a interpretação e confirmação 

dos resultados. Além disso, estas reacções de PCR possibilitaram a monitorização das várias 

etapas em tempo real, resultando em gráficos de amplificação, de que é exemplo o abaixo 

apresentado (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 – Curvas de amplificação de um PCR em tempo real 

 

IV.2.1 - Detecção e quantificação de EBV em pacientes com LNH e num grupo controlo  

Desde que os vírus foram identificados como agentes etiológicos de alguns cancros que o 

interesse pelo estudo dos mesmos e o seu papel em oncologia se têm incrementado. Neste estudo 

do tipo caso-controlo foi avaliada a presença do EBV nas várias amostras, tendo-se detectado 17 

casos EBV+ em pacientes com LNH e 10 nos casos controlo. As restantes amostras analisadas 

eram negativas para o EBV, correspondendo a 181 e 188 casos em pacientes e grupo controlo, 

respectivamente. Com base nestes dados não foram observadas diferenças estatisticamente  
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significativas nas frequências de casos EBV positivos e negativos nos grupos de casos com LNH 

e controlo (Quadro 22). 

 

Quadro 22 - Detecção do EBV em pacientes com LNH e no grupo controlo 

 

Grupo EBV 

positivos 

% EBV 

negativos 

% Total % 

Pacientes com LNH 17 8,6 181 91,4 198 100,0 

Grupo controlo 10 5,1 188 94,9 198 100,0 

 p = 0,163 

Depois de avaliada a presença/ausência de EBV nas amostras de pacientes e no grupo 

controlo foi calculada a carga viral das amostras positivas, tendo-se obtido, respectivamente, 

valores de “mean rank” de 201,96 e 195,04 cópias/µl. O teste de Mann-Whitney para estes 

parâmetros traduziu-se num valor de p = 0,168, indicando que não se verificaram diferenças na 

média da carga viral entre o grupo de casos e o grupo controlo (Quadro 23). 
 

Quadro 23 - Carga viral de EBV em pacientes com LNH e no grupo controlo 

 

Grupo Nº de amostras 

positivas para EBV 

% “Mean Rank” 

Pacientes 17 63 201,96 

Grupo controlo 10 37 195,04 

 p = 0,168 

Relativamente aos pacientes com LNH foram efectuadas outras análises, nomeadamente 

a comparação entre os pacientes EBV+ e EBV- e a sua distribuição pelos estadios I-II e III-IV. 

Desta compilação de resultados obtiveram-se 8 pacientes EBV+ (3 em estadio I-II e 5 em estadio 

III-IV) e 118 pacientes EBV-, dos quais 38 em estadio I-II e 80 em estadio III-IV. O valor de p 

obtido pelo teste de χ2 para estes resultados foi 0,757 (Quadro 24). 
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Quadro 24 - Estadio clínico nos casos positivos e negativos para infecção pelo EBV 
 

Estadio EBV positivos % EBV negativos % Total % 

I-II 3 7,3 38 92,7 41 100,0 

III-IV 5 5,9 80 94,1 85 100,0 

 p = 0,757 

Do conjunto de pacientes nos quais foi detectado o EBV procedeu-se ainda à avaliação, 

pelo teste de Mann-Whitney, das suas cargas virais. Uma vez que estes pacientes já haviam sido 

distribuídos por estadios (informação supracitada) foi analisada a carga viral nesses grupos 

obtendo-se um valor de “mean rank” para os estadios agrupados I/II e III/IV. O valor de “mean 

rank” para os estadios I/II foi 64,17 cópias/µl, não se afastando muito do valor 63,18 cópias/µl 

obtido nos estadios III/IV. O valor de p alcançado neste teste foi 0,735 (Quadro 25). 

Quadro 25 - Carga viral de EBV nos indivíduos em estadios I/II e III/IV 
 

Estadio Pacientes EBV+ % “Mean Rank” 

I-II 3 37,5 64,17 

III-IV 5 62,5 63,18 

 p = 0,735 

Em última análise foi organizada a amostragem de acordo com o IPI/FLIPI [0-2 (risco 

baixo e intermédio baixo) e 3-5 (risco intermédio alto e alto)] e a presença/ausência de EBV. A 

utilização do teste de χ2 para analisar estas variáveis resultou num p = 0,273 e teve como intuito 

investigar a relação entre estes factores de prognóstico e a infecção viral (Quadro 26). 

Quadro 26 – IPI/FLIPI nos casos positivos e negativos para infecção pelo EBV 
 

IPI/FLIPI EBV positivos % EBV negativos % Total % 

0-2 6 15,0 34 85 40 100,0 

3-5 0 0,0 7 100 7 100,0 

 p = 0,273 
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V - DISCUSSÃO  

Ao longo do tempo tem-se vindo a perceber que o cancro não é apenas uma 

massa de células autónomas a proliferar, mas antes a interacção funcional desta com 

diversos tipos celulares não malignos, de que são exemplo os fibroblastos, o sistema 

microvascular, células do sistema imune inato e adquirido e células mesenquimatosas 

especializadas (Jong, D. e Enblad, G., 2008). No seu conjunto, estas células criam o 

microambiente tumoral, determinando o desenvolvimento e características do tumor.  

Dada a natureza imunológica das patologias do sistema linfático é possível que a 

interacção entre o microambiente inflamatório e as células tumorais linfáticas ocorra de 

forma distinta que esta interacção com células tumorais epiteliais (Jong, D. e Enblad, 

G., 2008), daí que seja importante avaliar o papel do sistema imunológico em patologias 

como os linfomas. Além disso, o aperfeiçoamento e ampliação da resposta imunitária 

podem ser importantes para uma progressão mais lenta do tumor, bem como no 

tratamento de diversos cancros (Abbas, A. K. e Lichtman, A. H., 2004).   

Garantir que os mecanismos de vigilância imunitária funcionem, sendo capazes 

de distinguir entre as células do organismo e células potencialmente patogénicas poderá 

ser um passo importante para assegurar o efeito anti-tumoral pretendido através das 

células do sistema imune. Assim sendo, a caracterização de polimorfismos genéticos ao 

nível das células do sistema imunitário é relevante no sentido de caracterizar a forma 

como isso influencia o desenvolvimento do tumor, a resposta à terapia, a progressão da 

doença, o prognóstico, a susceptibilidade para a doença, entre outros factores. 

A perspectiva imunológica sob a qual se realizou este trabalho relacionou-se 

com a análise do polimorfismo FcγRIIa-131H/R, caracterizado pela alteração de uma 

base genética neste receptor das imunoglobulinas IgG e a forma como isso pode 

influenciar parâmetros como a eficácia do tratamento, a resposta à terapia, o prognóstico 

e a sobrevivência global dos pacientes. 

Foi igualmente objectivo deste trabalho avaliar a componente viral, uma vez que 

o EBV tem sido descrito como um dos agentes etiológicos de vários cancros, como 

sejam a doença de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, adenocarcinoma gástrico, carcinoma 
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da nasofaringe, entre outros (Gristein, S. et al., 2002; Glaser, S. L., 2004). Existem 

também resultados controversos e estudos ainda a decorrer sobre a influência deste vírus 

noutros modelos tumorais, de que é exemplo o cancro da mama (Gristein, S. et al., 

2002; Glaser, S. L., 2004). 

Na sua globalidade a investigação efectuada pretendeu assim avaliar a potencial 

etiologia viral e não viral dos linfomas não Hodgkin, com base num polimorfismo 

genético (SNP FcγRIIa-131H/R) e na detecção e quantificação de um vírus da família 

herpesviridae (EBV).  

 

V.1 - Polimorfismos no gene FcγRIIa e resposta ao primeiro tratamento 

A maioria dos linfomas já se encontra disseminado no momento do diagnóstico, 

detectando-se apenas 19% a 33% de casos de doença localizada (Seymour, J. F. et al., 

2003), sendo por isso o prognóstico menos favorável e a escolha do tratamento mais 

difícil. 

No passado, o tratamento de eleição em pacientes com LNH agressivos era a 

quimioterapia com CHOP, contudo as taxas de cura eram baixas (40%), havendo por 

isso necessidade de procurar um tratamento que aumentasse essas taxas (Coiffier, B., 

2004). Em alguns casos, a intensificação da terapia aumentou a sobrevivência, mas os 

resultados mais promissores foram obtidos aquando da adição do rituximab ao 

tratamento (Coiffier, B., 2004), sendo este dos mais utilizados hoje em dia. Contudo, 

apesar do aumento do número de anticorpos monoclonais disponíveis nem todos os 

tipos de linfomas são sensíveis a estes agentes e alguns linfomas acabam por se tornar 

resistentes através de diferentes mecanismos moleculares (Delmonte, A. et al., 2009). 

Dos pacientes analisados neste trabalho a maioria foi submetida a um primeiro 

tratamento que envolvia o uso de rituximab, tendo as respostas aos tratamentos variado. 

De forma a avaliar a influência do polimorfismo FcγRIIa-131H/R nas respostas ao 

tratamento, estas foram divididas em resposta completa, resposta parcial, doença estável 

e progressão da doença. A nível estatístico não foram, no entanto, encontradas 

diferenças significativas na resposta de acordo com o genótipo de cada paciente.  
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No sentido de verificar se a distribuição genotípica deste polimorfismo poderia 

estar relacionada e condicionar a resposta completa ou não ao tratamento foi ainda 

avaliada esta resposta em relação às outras três, tendo-se concluído que não existem 

diferenças significativas (p = 0,361). Esta mesma análise foi ainda efectuada 

comparando os pacientes de genótipo HH e os portadores do alelo R, não se tendo 

igualmente detectado diferenças significativas (p = 0,869). Assim sendo, este 

polimorfismo não parece influenciar a resposta ao primeiro tratamento efectuado por 

pacientes com LNH, possivelmente devido aos diferentes mecanismos de acção das 

terapias aplicadas. 

A compreensão da associação entre o polimorfismo FcγRIIa-131H/R e a 

resposta às diversas terapias usadas em LNH continua assim controversa, uma vez que 

estudos anteriores encontraram ligações entre o polimorfismo e a resposta a terapias 

específicas, como o rituximab (Weng, Wen-Kai e Levy, R., 2003; Paiva, M. et al., 2008) 

e outros investigadores não alcançaram os mesmos resultados noutras terapias, mesmo 

com o uso de rituximab (Cartron, G. et al., 2002; Farag, S. S. et al., 2004; Carlotti, E. et 

al., 2007). 

V.2 - Polimorfismos no gene FcγRIIa e factores de prognóstico 

V.2.1 - Estadio clínico  

Ao longo dos últimos anos a descoberta e utilização de novas terapias tem 

melhorado as hipóteses de cura em pacientes com linfomas. Contudo, existem factores 

importantes para que a escolha da terapia seja a mais correcta e a que se traduza nos 

melhores resultados possíveis, sendo eles a realização de um diagnóstico e estadiamento 

correctos, incluindo a avaliação de novos factores de prognóstico (Neumann, S. et al., 

2007).  

O estadiamento dos LNHs é determinado pelo “Ann Arbor Staging 

Classification” (Quadro 27), inicialmente desenvolvido para a doença de Hodgkin. Este 

sistema tem em conta os seguintes factores: número de locais do organismo  

envolvidos, presença ou ausência de envolvimento extranodal e apresentação ou não de  
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sintomas sistémicos (perda de massa corporal, febres e suores nocturnos) (Ansell, S. M. 

e Armitage, J., 2005; Carbone, P. P. et al., 1971). 

Quadro 27 – Classificação Ann Arbor do estadio 

 

Estadio Descrição 

I Envolvimento de uma única região de um nódulo linfático 

Ie Envolvimento localizado de um único órgão ou local extra-linfático 

II Envolvimento de duas ou mais regiões de nódulos linfáticos no mesmo lado do 
diafragma 

IIe Envolvimento localizado de um único órgão ou local extra-linfático e os seus 
linfonodos regionais, com ou sem outras regiões linfonodais no mesmo lado do 
diafragma 

III Envolvimento de regiões linfonodais em ambos os lados do diafragma 

IIIe Envolvimento de regiões linfonodais em ambos os lados do diafragma 
acompanhado pelo envolvimento localizado de um órgão extra-linfático 

IIIs Envolvimento de regiões linfonodais em ambos os lados do diafragma 
acompanhado pelo envolvimento do baço 

IIIe+s Envolvimento de regiões linfonodais em ambos os lados do diafragma 
acompanhado pelo envolvimento localizado de um órgão extra-linfático e do 
baço 

IV Envolvimento disseminado (multifocal) de um ou mais órgãos extra-linfáticos, 
com ou sem envolvimento linfonodal  

IVe Envolvimento de um órgão extra-linfático isolado com envolvimento de 
linfonodos não regiões (distantes) 

 

Os estadios I e II categorizam assim pacientes com um prognóstico favorável, 

enquanto os estadios III e IV correspondem a estados mais avançados da doença, sendo 

o prognóstico adverso. 

Determinado o estadio dos pacientes na altura do diagnóstico, foi possível 

agrupá-los de acordo com o seu genótipo nos quatro estadios, bem como agrupar os 

portadores do alelo R em contraste com o genótipo HH. O intuito desta análise foi 

compreender se existe uma associação entre o genótipo e o estadio dos pacientes, 

nomeadamente uma associação entre um bom prognóstico (estadios I e II) e um 

prognóstico desfavorável (estadios III e IV). A nível estatístico nenhuma das análises se 

revelou significativa, o que foi de encontro ao já descrito na literatura (Paiva, M. et al., 

2008; Mitroviç, Z. et al., 2007). 



Discussão 

 

50 
 

 

V.2.2 - IPI/FLIPI 

O “International Prognostic Index” (IPI) foi inicialmente desenvolvido para 

categorizar os LNH agressivos de acordo com características clínicas que 

independentemente prevêem a sobrevivência do paciente, bem como para detectar os 

pacientes com elevado risco de recidiva após o tratamento com regimes standard 

(Ansell, S. M. e Armitage, J., 2005; Hagemeister, F. B., 2002). Este modelo tem como 

base as cinco características descritas no Quadro 28, que determinam um prognóstico 

adverso quando presentes.  

Quadro 28 – Factores de prognóstico adversos do IPI 

 

Factor Prognóstico adverso 

Idade Maior de 60 anos 

Estadio Ann Arbor III ou IV 

Níveis séricos de lactato desidrogenase Acima do normal 

Número de locais extranodais envolvidos Maior ou igual a 2 

Performance status ECOG PS ≥ 2 ou equivalente 

ECOG PS – Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status  

 

Uma vez que este modelo foi concebido para linfomas agressivos e que pode não 

ser capaz de identificar pacientes com linfomas indolentes de risco elevado, foi 

construído um novo modelo para os linfomas foliculares – “Follicular lymphoma 

international prognostic índex (FLIPI)” (Ansell, S. M. e Armitage, J., 2005). Este 

modelo tem em conta os seguintes factores adversos: idade igual ou superior a 60 anos, 

Classificação Ann Arbor III ou IV, nível de hemoglobina < 12gm/dl, número de áreas 

nodais envolvidas ≥ 5 e um valor elevado de LDH (lactato desidrogenase). Por cada 

factor adverso detectado no paciente é atribuído um ponto, sendo que no final a 

atribuição do risco e prognóstico de sobrevivência são normalmente feitos de acordo 

com o registado no Quadro 29 (Long, J. e Versea, L., 2006). 
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Quadro 29 – Classificação do risco e taxas de sobrevivência associados ao número de 

factores adversos detectados no modelo FLIPI 

 

Nº de factores adversos 

detectados 

Classificação do risco Taxas de sobrevivência aos 

5 e 10 anos 

0-1 Baixo 90% e 71% 

2 Intermédio 78% e 51% 

3-5 Elevado 53% e 36% 

Para estratificar os resultados obtidos e relacionar os factores de prognóstico 

IPI/FLIPI com os genótipos HH, HR e RR foram criados dois grupos consoante os 

factores adversos detectados (0-2 e 3-5) equivalentes a um risco baixo e elevado, 

respectivamente. A posterior interpretação estatística dos resultados não revelou 

diferenças significativas na distribuição genotípica por estas duas classes, o que permite 

inferir que não existe uma relação aparente entre o prognóstico do paciente e o seu 

genótipo. De igual forma, não existiram diferenças significativas aquando da 

comparação dos pacientes de genótipo HH com os pacientes portadores do alelo R. Os 

resultados obtidos neste trabalho vão de encontro aos já descritos por alguns autores, 

que também não verificaram associação deste polimorfismo com os factores de 

prognóstico IPI/FLIPI (Paiva, M. et al., 2006; Mitroviç, Z. et al., 2007). 

V.3 - Polimorfismo FcγRIIa-131H/R e sobrevivência global dos pacientes com LNH 

De acordo com a informação clínica de cada paciente e após a genotipagem foi 

ainda possível determinar a relação entre o polimorfismo no gene RIIa e a sobrevivência 

global dos pacientes. Os valores de p obtidos tanto na análise dos três genótipos como 

na avaliação do genótipo HH e os portadores do alelo R revelaram não existir diferenças 

significativas nas sobrevivências dos pacientes de acordo com os genótipos do 

polimorfismo. Assim sendo, a sobrevivência global dos pacientes não parece estar 

relacionada com esta variante genética, o que vai de encontro a resultados descritos 

anteriormente por este grupo de investigação e outros grupos de trabalho, como o de 

Mitroviç e colaboradores (Mitroviç et al., 2007). 
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O facto de este polimorfismo não se encontrar associado à sobrevivência dos 

pacientes neste e outros estudos, revela que os polimorfismos neste gene poderão ser 

mais importantes noutros parâmetros, tendo influência na resposta a algumas terapias  

em LNH (Paiva, M. et al.,2008; Weng, Wen-Kai e Levy R., 2009) e na resposta às 

células tumorais aquando do desencadear do processo carcinogénico. 

 

V.4. Infecção pelo EBV (estudo caso-controlo) 

V.4.1 - Detecção e quantificação de EBV em pacientes com LNH e no grupo 

controlo 

O vírus Epstein-Barr foi inicialmente identificado em células tumorais de um 

linfoma de Burkitt, sendo o primeiro vírus a ser associado à patogénese de um cancro 

humano (Rowe, M. et al., 2009). Desde então que a infecção por este e outros vírus se 

tornou alvo de diversos estudos nos mais variados tipos de tumores. Contudo, a 

etiologia de muitos dos tumores continua a ser controversa, bem como o papel dos vírus 

na carcinogénese. 

Um dos objectivos do presente trabalho de investigação foi avaliar a presença de 

EBV em pacientes com LNH e num grupo de indivíduos sem doença oncológica 

conhecida, bem como quantificar a carga viral de EBV nas amostras positivas. Nos 198 

pacientes foram detectadas 17 amostras postivas, enquanto nos controlos se detectaram 

apenas 10 para o mesmo número de indivíduos analisados. Contudo, estes resultados 

não são estatisticamente significativos, não se podendo concluir que exista uma maior 

taxa de infecção detectável em pacientes com LNH do que em indivíduos sem doença 

oncológica conhecida. Este resultado não vai de encontro ao descrito por alguns grupos 

de investigação (Bollard, C.M. et al., 2008; Fields, B. et al., 2001), podendo isto dever-

se à avaliação, neste estudo, da infecção vários subtipos de LNH e ao número reduzido 

da amostragem. Este último factor poderá ser determinante, uma vez que o valor 

reduzido de p sugere que possa eventualmente existir uma associação entre a infecção e 

o desenvolvimento de LNH, embora este não se tenha revelado significativo nesta 

amostragem.  
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Depois de associado à etiologia de alguns tumores, o estudo do EBV nestas 

patologias tornou-se relevante não apenas no que diz respeito à sua detecção, como no  

que se refere à sua quantificação. Assim sendo, neste trabalho foi analisada estatis-

ticamente a carga viral do EBV em casos e controlos pelo teste de Mann-Whitney. De 

acordo com o valor de p obtido neste teste não se encontram diferenças significativas 

entre estes factores, embora isto se possa dever ao reduzido número de amostras 

positivas.  

Resultados anteriores apresentados por outros grupos sugerem que a quanti-

ficação da carga viral de EBV pode ser um factor muito útil, nomeadamente na 

monitorização de pacientes em risco de desenvolver doenças linfoproliferativas (Berger 

et al., 2001) e como biomarcador para o diagnóstico, factor de previsão da resposta à 

terapia e monitorização da doença em linfomas T e NK (Lei et al., 2002; Jo et al., 

2009). O valor do EBV como biomarcador e factor de previsão da resposta já foi 

também descrito para os linfomas Hodgkin (Gandhi et al., 2006). Não obstante estes 

resultados, outros autores não encontraram resultados significativos, por exemplo entre 

a quantificação de EBV e o seu valor prognóstico em linfomas T e NK periféricos 

(Suwiwat et al., 2007). 

A controvérsia ainda existente sobre o papel do EBV nos LNH pode, além de 

outros factores, dever-se à heterogeneidade deste grupo de tumores (Hjalgrim & Engels, 

2008) e à multifactoriedade característica dos processos tumorais. Ainda assim, é 

evidente que este vírus se encontra envolvido na carcinogénese dos LNH, podendo o 

seu mecanismo de acção e relevância variar entre os vários subtipos.  

V.4.2 - Infecção pelo EBV e factores de prognóstico 

V.4.2.1 - Estadio clínico  

 O estadio clínico é um dos primeiros factores a ser avaliado, com base na 

história clínica, avaliação física, testes laboratoriais de sangue e urina e os resultados 

iniciais da biopsia (Carbone, P.P., 1971). A atribuição de um estadio é posteriormente  
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efectuada pela distribuição e número de locais envolvidos, presença ou ausência de 

envolvimento extranodal e apresentação ou não de sintomas sistémicos (Ansell, S. M. e 

Armitage, J., 2005).   

A importância de determinar o estadio clínico relaciona-se com o estabeleci-

mento de um prognóstico mais ou menos favorável, tendo em conta as informações 

obtidas aquando do diagnóstico da patologia, além de permitir optar por terapias mais 

ou menos intensivas. 

O objectivo de investigar a relação entre a infecção pelo EBV e o estadio clínico 

dos pacientes com LNH foi compreender a sua ligação com este factor de prognóstico, 

avaliando se a infecção viral poderia estar associada a estadios mais ou menos 

avançados, podendo assim ser útil no estabelecimento do prognóstico.  

Os resultados obtidos demonstraram não existir uma correlação significativa 

entre o estadio clínico e a infecção pelo EBV, tanto na avaliação da presença/ausência 

deste vírus, como na quantificação da sua carga viral. Desta forma, não foi possível 

estabelecer a infecção como um factor útil na etapa de diagnóstico, resultado este 

corroborado por outros grupos de investigação em subtipos específicos de LNH, como 

os linfomas T e NK da mucosa (Feng et al., 2007) e linfomas T (He et al., 2003). 

Porém, estes resultados não são consensuais, tendo outros grupos descrito uma relação 

entre a infecção pelo EBV e a presença de estadios mais avançados (Park, S. et al., 

2007; Kim, H.S. et al., 2009). Também nos linfomas de Hodgkin foi já descrita uma 

relação entre o EBV e estadios mais avançados aquando do diagnóstico (Trimèche, M. 

et al., 2007).  

V.4.2.2 - IPI/FLIPI 

 Os factores IPI/FLIPI representam uma forma mais completa de estabelecer um 

prognóstico, tendo em conta, entre outros factores, o estadio clínico dos pacientes. Em 

doenças tão heterogéneas e difíceis de classificar como os LNH estes factores assumem 

um papel relevante, podendo apoiar o estabelecimento de um prognóstico relativo à  
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sobrevivência global dos pacientes, intensidade dos tratamentos a utilizar e proba-

bilidade de recaída. 

 O IPI/FLIPI dos pacientes com LNH foi categorizado em duas classes, 

representando um risco baixo/intermédio baixo (0-2) e um risco intermédio alto/alto (3- 

-5), para assim se avaliar a influência do EBV neste parâmetro. Não se detectou, no  

entanto, nenhuma diferença significativa (p > 0.05) entre as amostras EBV+ e EBV- nos 

dois grupos IPI/FLIPI, não se podendo definir a presença do EBV como uma ferramenta 

auxiliar de prognóstico.  

Um estudo publicado anteriormente, por Park e colaboradores, encontrou rela-

ções significativas entre a presença de EBV e um maior valor IPI/FLIPI, ou seja, um 

prognóstico menos favorável e maior risco (Park, S. et al., 2007). As diferenças entre 

resultados podem dever-se ao tamanho da amostragem e reduzido número de pacientes 

EBV+ deste trabalho, ou ao facto de o artigo de Park e colaboradores ter analisado 

apenas linfomas difusos de grandes células B enquanto este trabalho avaliou um grupo 

diverso de LNHs. Estas diferenças e o facto de serem escassos os estudos que avaliam a 

infecção pelo EBV como factor de prognóstico em relação ao IPI/FLIPI justificam a 

necessidade de prosseguir esta linha de investigação. 
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VI – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O contínuo aumento do número de estudos realizados em Oncologia, pelos mais variados 

grupos de investigação, reflecte a crescente necessidade de compreender claramente o processo 

de carcinogénese e desenvolver estratégias de prevenção e tratamento eficazes, de forma a 

diminuir as taxas de mortalidade associadas a esta patologia. 

A compreensão da resposta imunológica e sua modelação assume-se como um factor 

importante no estudo dos diversos modelos tumorais, razão pela qual se realizou a análise do 

polimorfismo FcγRIIa nos receptores das IgG. Apesar de não se terem obtido resultados 

significativos neste trabalho, justifica-se a continuidade e aprofundamento desta análise, pelo 

aumento da amostragem, análise de um grupo controlo (indivíduos sem doença oncológica co-

nhecida) e avaliação da influência deste polimorfismo noutros factores, como a susceptibilidade 

para a patologia (estudo caso-controlo) e a resposta a terapias concretas.  

Uma vez que a imunologia é um factor chave nos processos tumorais, essencialmente nos 

LNH que afectam células do sistema imunitário, será ainda importante estudar outros polimor-

fismos, como o que também ocorre num receptor das IgG (FcγRIIIa). O estudo deste 

polimorfismo já foi iniciado por PCR-RFLP, encontrando-se este e outros protocolos (como é o 

caso de um baseado em PCR “allele-specific”) em optimização e a ser testados para a escolha do 

mais sensível e fidedigno. O objectivo será assim fazer uma análise completa da influência dos 

polimorfismos FcγRIIIa e FcγRIIa em pacientes com LNH. 

No que diz respeito à perspectiva viral deste trabalho, não foi possível estabelecer uma 

relação entre a infecção pelo EBV e os parâmetros pretendidos – estadio clínico, IPI/FLIPI e 

diferenças nos níveis de infecção e carga viral entre pacientes e grupo controlo. Contudo, o 

aumento da amostragem poderá traduzir-se numa associação entre o EBV e esta patologia, como 

já descrito para alguns subtipos específicos de LNH, pelo que será fundamental prosseguir esta 

análise.  

Finalizado o estudo da influência do EBV, o intuito será prosseguir a mesma linha de 

investigação para avaliação dos restantes membros da família herpesviridae em LNH. O 

objectivo final será a análise global das influências e consequências da infecção e intensidade da  
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mesma pelos 8 vírus da família herpesviridae – HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, HHV-6, HHV-

7 e KSHV. 

Uma das perspectivas futuras será também inter-relacionar os resultados obtidos, ou seja, 

investigar de que forma os polimorfismos nos receptores FcγRIIa e FcγRIIIa poderão traduzir-se 

numa maior ou menor capacidade de resposta imunitária à infecção pelos vírus da família 

herpesviridae, o que permitirá integrar e relacionar o estudo dos polimorfismos genéticos com a 

carcinogénese viral.  

Findo este trabalho em linfomas não-Hodgkin será importante aplicar as metodologias 

optimizadas neste estudo ou novas metodologias disponíveis, realizando uma investigação 

semelhante noutros modelos tumorais. Desta forma, poderá concluir-se como os mesmos 

factores podem ou não influenciar de maneira distinta os diversos tumores e ser clinicamente 

úteis em diferentes campos de avaliação da patologia. 
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